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ملخص 

هدفــت الدراســة إلــى بيــان أثــر مؤشــرات االشــتمال المالــي علــى األداء المالــي للبنــوك األردنيــة المدرجــة فــي ســوق 
ــك  ــل البن ــن قب ــات المنشــورة م ــى البيان ــاد عل ــن خــالل االعتم ــي م ــج التطبيق ــان المنه ــتخدم الباحث ــد اس ــي، وق ــان المال عّم
المركــزي األردنــي والبنــك الدولــي، والبنــوك التجاريــة األردنيــة والخاصــة بمؤشــرات االشــتمال المالــي، وباســتخدام تحليــل 
االنحــدار البســيط للربــط بيــن المتغيــرات المتمثلــة فــي مؤشــرات االشــتمال المالــي والعائــد علــى الموجــودات فــي البنــوك 

التجاريــة األردنيــة المدرجــة فــي ســوق عّمــان المالــي .

ومــن أهــم النتائــج التــي توصلــت إليهــا الدراســة؛ هــو أن هنالــك أثــر ذو داللــة إحصائيــة وعالقــة طرديــة وبدرجــات 
ــة  ــات المالي ــات، والخدم ــي )المدفوع ــة ف ــة، والمتمثل ــذه الدراس ــي ه ــارة ف ــي المخت ــتمال المال ــرات االش ــن مؤش ــة بي مختلف
ــالت  ــات والتحوي ــم، والمدفوع ــطة الحج ــرة والمتوس ــر والصغي ــة الصغ ــاريع متناهي ــركات، والمش ــل الش ــة، وتموي الرقمي
والحــواالت، والوصــول المالــي، وحمايــة المســتهلك المالــي وبنــاء القــدرات الماليــة(، والعائــد للبنــوك األردنيــة  المدرجــة 
فــي ســوق عّمــان المالــي، وباالعتمــاد علــى النتائــج التــي تــم التوصــل إليهــا يوصــي القائمــون علــى الدراســة بضــرورة قيــام 
المؤسســات الماليــة األردنيــة بصياغــة اســتراتيجيات مســتقبلية، تكــون اتجاهــات هدفهــا األساســي زيــادة الوصــول المبتكــر 
للخدمــات الماليــة، وتحســين وتطويــر البنيــة التحتيــة للخدمــات الماليــة؛ مــن أجــل رفــع مســتوى الخدمــات الماليــة الرقميــة 

ــدان المتوســطة الدخــل. ــة بالبل المنخفضــة نســبياً مقارن

الكلمات المفتاحية: الشمول المالي؛ األداء المالي؛ البنوك التجارية األردنية.
.
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Abstract

The main objective of this research is to figure out the effect of financial inclusion indicators 
on the profitability of firms looking specifically on the banking sector in Jordan. The researchers 
used the applied approach relying on data of financial inclusion indicators published by the 
Central Bank of Jordan, World Bank, and Jordanian commercial banks. A regression analysis 
is employed to examine the relationship between financial inclusion and bank profitability 
)Return on Assets(. Findings of the study showed that there is a significant relationship between 
financial inclusion and firm profitability. The study recommends that Jordanian commercial 
banks should increase access to financial services through different channels and tools in order 
to increase financial inclusion in the Jordanian community.

Key words: Financial Inclusion; Financial Performance; Jordanian Commercial Banks.

تمهيد:

إن عــدم حصــول قســم كبيــر مــن المواطنيــن علــى الخدمــات الماليــة الرســمية يقلــل مــن مســتوى رفاهيتــم وحمايتهــم 
ــة الماليــة فــي المجتمــع، األمــر الــذي يــؤدي فــي النهايــة إلــى  إبطــاء  االجتماعيــة، وهــذا بــدوره ســيؤدي النخفــاض العدال

ــاً. تطــور االقتصــاد القومــي. ويزيــد مــن حصــة وعــدد المواطنيــن المســتبعدين مالي

ويقــع علــى عاتــق البنــوك الــدور األكبــر فــي زيــادة مســاحة وحجــم االشــتمال المالــي، حيــث أن هنالــك فئــات متعــددة 
ــبب  ــة؛ بس ــة المالءم ــات المالي ــى الخدم ــب، أو إل ــي المناس ــل المال ــى التموي ــول إل ــى الوص ــادرة عل ــر ق ــع غي ــي المجتم ف
ــة، حيــث أن مهــام  ــر الفعال ــة المســتهلك غي ــر المتطــورة أو تعليمــات حماي ــة غي ــة المالي ــة التحتي الحواجــز الســعرية أو البني
البنــوك القضــاء علــى هــذه الحواجــز لتحقيــق التنميــة واالســتقرار للنظــام المالــي فــي البلــد، حيــث يعــد اســتخدام البنــى التحتيــة 
الرقميــة الحديثــة عامــالً رئيســياً فــي زيــادة وصــول المتعامليــن إلــى  المــوارد والخدمــات الماليــة الرســمية، وبالتالــي نقــص 

عــدد المســتبعدين ماليــاً.

مــن هنــا جــاءت هــذه الدراســة لتحقيــق هــدف أساســي وهــو بيــان أثــر مؤشــرات االشــتمال المالــي علــى األداء المالــي 
للبنــوك األردنيــة المدرجــة فــي ســوق عّمــان المالــي.

1. مشكلة الدراسة

قــام البنــك المركــزي األردنــي )Central Bank of Jordan )CBJ بالتعــاون مــع الوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي 
وتطبيــق  بإعــداد  عــام 2016  فــي   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit)GIZ(
ــة  ــدة الوطني ــع محــاور األجن ــق م ــا يتواف ــاه االجتماعــي وبم ــدف تحســين الرف ــي به ــتمال المال ــة لالش االســتراتيجية الوطني
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مؤشرات االشتمال املالي وأثرها على األداء املالي للبنوك األردنية املدرجة يف سوق عّمان املالي

ــات  ــة المدفوع ــي: أنظم ــية ه ــاور أساس ــتت مح ــتراتيجية س ــذه االس ــي ه ــث تغط ــألردن، حي ــتراتيجية ل ــات االس والتوجه
اإللكترونيــة، التمويــل األصغــر، تمويــل الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، الثقافــة الماليــة، حمايــة المســتهلك المالــي، ومحــور 

 .)CBJ, 2016 ( ــرات األداء ــات ومؤش ــل البيان ــع وتحلي تجمي

إن الزيــادة فــي مســتويات االشــتمال المالــي تعــزز نمــو الخدمــات المصرفيــة  لألفــراد ومنــح التســيهيالت االئتمانيــة، 
ــي مســاحة  ــادة ف ــك زي ــت هنال ــدى،2017(. وكلمــا كان ــة )منت ــوك األردني ــى أداء البن ــي عل هــذا األمــر ســيؤثر بشــكل إيجاب
ــى االســتقرار  ــدوره ســينعكس عل ــة، وهــذا ب ــدة كأداة للسياســة النقدي ــة أســعار الفائ ــى فعالي ــك عل ــر ذل ــي، أث االشــتمال المال
المالــي ويزيــد مــن اآلنتاجيــة الكليــة لألفــراد الذيــن يتعاملــون مــع الخدمــات الماليــة، وهــذا بــدوره ســينعكس علــى األداء المالي 

.)Dabla et al., 2015(ــة ــات المالي للمؤسس

ــاً مــن خــالل  ــة األساســية، ويتضــح هــذا جلي ــات المالي ــع ســكانها بالخدم ــث درجــة تمت ــم مــن حي ــاوت دول العال وتتف
ــدول االســكندنافية، و)%91( مــن ســكان أمريــكا؛  مؤشــرات االشــتمال المالــي األساســية، حيــث أن )%99( مــن ســكان ال
لديهــم حســابات مصرفيــة، ممــا يشــير إلــى أن نســبة الحرمــان المالــي فــي هــذه البــالد ال تتجــاوز )%9( كحــد أقصــى. وفــي 
الجهــة المقابلــة تتــراوح نســبة الســكان التــي تســتفيد مــن الخدمــات الماليــة األساســية فــي البــالد الناميــة مــا بيــن)%20( كحــد 
أدنــى و )%30( كحــد أقصــى، وهــذا يعنــي)%70( مــن الســكان فــي هــذه البــالد مســتبعدون مــن الخدمــات  الماليــة األساســية 

أو الرســمية )األميــن ،2015(

ويــؤدي الوصــول إلــى  الخدمــات الماليــة دوراً حاســماً فــي عمليــة التنميــة، وذلــك مــن خــالل تســهيل النمــو االقتصــادي 
وتقليــل التفــاوت فــي الدخــل، وتتيــح أنظمــة االشــتمال المالــي للفقــراء تســهيل االدخــار واالقتــراض لبنــاء األصــول الخاصــة 
بهــم، ولعمــل االســتثمارات فــي التعليــم والمشــاريع الرياديــة لتحســين أحوالهــم المعيشــية، وإن االشــتمال المالــي لــه أهميــة 
كهــدف مــن أهــداف السياســة العامــة للدولــة لتحســين حيــاة أفــراد المجتمــع كافــة، وبشــكل خــاص الفقــراء، والوصــول إلــى 
التنميــة المســتدامة )Asli, et al, 2017(. وباالســتناد إلــى  مــا ســبق يمكــن تلخيــص مشــكلة الدراســة مــن خــالل اإلجابــة 

علــى الســؤال الرئيــس اآلتــي: 

ما هو أثر مؤشرات االشتمال المالي على األداء المالي للبنوك المدرجة في سوق عّمان المالي؟

2. اإلطار النظري والدراسات السابقة

شــهدت الســنوات األخيــرة اهتمامــاً كبيــراً باالشــتمال المالــي وأبعــاده والعوامــل المؤثــرة فــي تطــوره ، وذلــك بســبب 
ــة  ــان التنمي ــة ، وضم ــي الرســمي للدول ــي النظــام المال ــى نطــاق أوســع ف ــن عل ــر، وإشــراك المواطني الحاجــة لمعالجــة الفق
ــي  ــن( ف ــم البالغي ــغ )31٪ مــن ســكان العال ــار بال ــي 1.7 ملي ــي عــام 2017 ، كان حوال ــدان، فف ــة المســتدامة  للبل االقتصادي

)Svetlana, et al., 2019( ــر الرســمية ــة الرســمية وغي ــى  الخدمــات المالي ــة الوصــول إل ــا إمكاني ــم يكــن لدىه ــم ل العال

يشــهد عالــم اليــوم تطــوراً متســارعاً نحــو مزيــد مــن القــوة والســيطرة والهيمنــة المصرفيــة، بينمــا التــزال الخدمــات 
الماليــة بعيــدة عــن متنــاول الكثيــر مــن المواطنيــن، ألن القصــور فــي البنيــة التحتيــة الماليــة رفعــت تكاليــف هــذه الخدمــات 
إلــى  مســتويات تجعــل مــن الصعــب الحصــول عليهــا لــكل فئــات المجتمع.(أبــو ديــة،2016(، ويعــد االشــتمال المالــي مــن 
المواضيــع الحديثــة المهمــة التــي بــرزت علــى الســاحة الدوليــة بعــد األزمــة الماليــة العالميــة، وأصبــح موضــوع االشــتمال 
المالــي مــن القضايــا األساســية والمهمــة المدرجــة علــى جــدول أعمــال السياســات الدوليــة، وقمــم دول مجموعــة )G20( فــي 
وقــت تتوحــد فيــه جهــود المجتمــع الدولــي مــن أجــل تحقيــق التنميــة المســتدامة )نعمة،واحمــد،2018(. ويعــرف االشــتمال 
ــد الحاجــة للفئــات الضعيفــة  المالــي بأنــه” الحصــول علــى الخدمــات الماليــة واالئتمانيــة فــي الوقــت المناســب والكافــي عن
والفئــات ذات الدخــل المنخفــض بتكلفــة معقولــة” )عجــوز،2019(، واالشــتمال المالــي يعنــي أيضــاً أن األفــراد والشــركات 
لديهــم إمكانيــة الوصــول إلــى  منتجــات وخدمــات ماليــة مفيــدة )المعامــالت والمدفوعــات والتحويــالت والمدخــرات واالئتمــان 
والتأميــن(  وبأســعار معقولــة تلبــي احتياجاتهــم، ويتــم تقديمهــا لهــم بطريقــة تتســم بالمســؤولية واالســتدامة ) صنــدوق النقــد 
العربــي ،2015(. لقــد اعتمــد قــادة دول مجموعــة العشــرينG20( ( فــي قمــة تورنتــو عــام 2010 تســعة مبــادئ لالشــتمال 
المالــي القائــم علــى اإلبــداع واالبتــكار، وهــذه المبــادئ هــي: القيــادة، والتنــوع، والتطويــر،و الحمايــة، والتمكيــن، والتعــاون، 
والمعرفــة، والتناســب، وإطــار العمــل، وتســتخدم هــذه المبــادئ مــن قبــل الــدول فــي بنــاء اســتراتيجياتها الوطنيــة لالشــتمال 

)CGAP, 2011( المالــي، وتســتخدم رســمياً مــن قبــل هيئــات وضــع المعاييــر العالميــة للشــمول المالــي

كمــا التزمــت الحكومــة األردنيــة بزيــادة االشــتمال المالــي فــي الســنوات األخيــرة، مــع قيــام البنــك المركــزي األردنــي  
ــي،  ــة الصادرعــن البنــك المركــزي األردنــي بشــأن االشــتمال المال ــان الرؤي ــاً لبي ــزام، وفق ــذ هــذا االلت ــد فــي تنفي ــدور رائ ب
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وبالتالــي فــإن فرصــة اســتخدام االشــتمال المالــي كأداة لتعزيــز التنميــة االقتصاديــة جيــدة، وذلــك مــن أجــل ضمــان 
الوصــول الفــردي إلــى  مختلــف المنتجــات والخدمــات الماليــة )الدفــع والمدخــرات واالئتمــان والتحويــالت والتأميــن( 
بطريقــة موثوقــة ومســتدامة لتحســين الظــروف المعيشــية ومكافحــة الفقــر والبطالــة وتعزيــز المســاواة واالســتقرار المالــي                             

)CBJ, 2016( والنزاهــة

ويتضمــن االشــتمال المالــي مجموعــة مــن األبعــاد تتمثــل فــي: الوصــول واالســتخدام والجــودة. ويشــير الوصــول إلــى  
قــدرة العمــالء للحصــول علــى منتــج مالــي معيــن إذا أرادوا ذلــك، ويشــير مصطلــح االســتخدام إذا مــا كان العمــالء يختــارون 
االســتفادة مــن هــذا الوصــول واســتخدامه أم ال، وتمثــل الجــودة جميــع فوائــد وتكاليــف المنتــج )بختــة وعقــون،2018(. ويقاس 
االشــتمال المالــي مــن خــالل اســتخدام مجموعــة مــن المؤشــرات الماليــة، مثــل حصــة البالغيــن الذيــن لديهــم حســاب مصرفــي 
أو حصــة الشــركات الصغيــرة والمتوســطة والصغيــرة )Micro, Small and Medium Enterprise MSMEs( التــي 
ــي  ــتمال المال ــف االش ــة دول العشــرين)G20( وتحال ــت مجموع ــة، قام ــة للمقارن ــان القابلي ــن أجــل ضم ــرض، وم ــا ق لدىه
ــي  ــرات، تغط ــن المؤش ــية م ــة قياس ــتخدام مجموع ــج اس ــر وتروي )Alliance for Financial Inclu�ion AFI( بتطوي
ــرة  ــراد والمؤسســات الصغي ــان والحســابات والمدفوعــات، مــن منظــور كل مــن األف ــل االئتم ــات المنتجــات مث ــف فئ مختل
ــي  ــد الدول ــدوق النق ــي واســتطالعات صن ــك دراســة )Findex( التــي أجراهــا البنــك الدول والمتوســطة الحجــم، بمــا فــي ذل

)CBJ/GIZ,2017( بشــأن االشــتمال المالــي

ــر  ــي Global Partnership for Financial Inclusion)GPFI( المنب ــتمال المال ــة لالش ــراكة العالمي ــل الش وتمث
الرئيســي لتنفيــذ خطــة عمــل مجموعــة العشــرين )G20( بشــأن االشــتمال المالــي، واتفــق قــادة )G20( مــع توصيــة الشــراكة 
العالميــة)GPFI( مــن أجــل االشــتمال المالــي لدعــم جهــود بيانــات االشــتمال المالــي العالمــي والوطنــي فــي قمــة عــام2012 
ــة  ــاس ثالث ــاول قي ــي، وهــذه المؤشــرات تتن ــاس االشــتمال المال ــى مجموعــة أساســية مــن المؤشــرات لقي ــاق عل ــم االتف ، وت
أبعــاد رئيســية هــي: الحصــول علــى الخدمــات الماليــة، واســتخدام الخدمــات الماليــة، باإلضافــة إلــى  جــودة الخدمــات الماليــة 

))GPFI ,2012

وهنالــك مجموعــة مــن المؤشــرات التــي يســتعان بهــا لقيــاس مســتويات االشــتمال المالــي فــي دول العالــم، واســتخدام 
بياناتهــا للمقارنــة بيــن الــدول، وتحديــد نســب التفــاوت بينهــا فــي نفــاذ الخدمــات الماليــة وانتشــارها بيــن الســكان البالغيــن، 
CBJ/( ــي المصرفــي العالمــي واألردنــي ــات فــي الســوق المال وســنقوم بعــرض هــذه المؤشــرات التــي تتوفــر حولهــا بيان

ــى النحــو اآلتــي: GIZ,2017( عل

1. الوصول للخدمات المالية: 

ــمح  ــالت يس ــاب المعام ــع، ألن حس ــكل أوس ــي بش ــمول المال ــى للش ــوة األول ــو الخط ــاب المعامالت ه ــود حس إن وج
للنــاس بادخــار المــال، وإرســال المدفوعــات واســتالمها، يمكــن أيضــا أن يكــون حســاب المعامــالت بمثابــة بوابــة لخدمــات 
ماليــة أخــرى، وهــذا هــو الســبب فــي ضمــان وصــول األشــخاص فــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى  حســاب المعامــالت ، وهــذا 
 Shihadeh, et al, 2020 مــا أكــدت عليــه مجموعــة البنــك الدولــي بتوصياتهــا بخصــوص الشــمول المالــي بحلــول عــام
2018((. وبلــغ معــدل ملكيــة الحســاب فــي األردن، أو حصــة البالغيــن الذيــن لديهــم حســاب فــي مؤسســة ماليــة مــا نســبته 
ــن  ــكل كبيرع ــر بش ــذا المؤش ــع ه ــج مســح )CBJ/GIZ,2017(، وارتف ــا لنتائ ــام 2017 ، وفقً ــي منتصــف ع )%33.1( ف
مســتوى )%24.6( الــذي كان فــي عــام 2014، ويمكــن القــول إن هــذا المؤشــر هــو األكثــر أهميــة للشــمول المالــي، 
وتســتخدمه كثيــٌر مــن البلــدان فــي جميــع أنحــاء العالــم باعتبــاره اختصــاراً للوصــول المالــي، ممــا يجعــل التحســن فــي هــذا 
CBJ/( ــة ــة األردني ــات المالي ــة والمؤسس ــبة للحكوم ــارزاً بالنس ــازاً ب ــة إنج ــة الماضي ــنوات الثالث ــدى الس ــى م المؤشــر عل
GIZ,2017(. فــي حيــن تعــد الحســابات الجاريــة هــي أكثــر المنتجــات التــي يملكهــا حيــث بلغــت مــا نســبته )%22.5( مــن 
البالغيــن األردنييــن ، تليهــا حســابات االدخــار بنســبة)%7.3(، والودائــع ألجــل )%1.8( وأنــواع أخــرى بنســبة )0.4%(، 
وعلــى الرغــم مــن أن الحســابات الجاريــة عــادة ال تدفــع فائــدة، علــى عكــس حســابات االدخــار والودائــع ألجــل، فــإن مرونتهــا 
تجعلهــا الخيــار األفضــل، حيــث يمكــن اســتخدام الحســابات الجاريــة للتحويــالت والمدفوعــات وأنــواع مختلفــة أخــرى مــن 

خدمــات المعامــالت، وعــادة مــا تســمح بســحوبات غيــر محــدودة فــي فــي اي وقــت.

وتســاهم المنتجــات األخــرى بخــالف الحســابات فــي الحكــم علــى تقــدم االشــتمال المالــي، مثــل االئتمــان والودائــع والتأمين 
والتحويــالت، فقــد اســتخدم )%75.2( مــن البالغيــن فــي األردن شــكالً مــن أشــكال الخدمــات الماليــة فــي عــام 2017، وكانــت 
ــاة األكثــر شــيوعاً للحصــول علــى الخدمــات الماليــة هــي المؤسســات الماليــة الرســمية، حيــث )%62( مــن البالغيــن فــي  القن

)CBJ/GIZ,2017( :األردن كانــوا عمــالء للمؤسســات الرســمية.  وهــذه النســبة الســابقة تخــص فقــط البالغيــن الذيــن



جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

مؤشرات االشتمال املالي وأثرها على األداء املالي للبنوك األردنية املدرجة يف سوق عّمان املالي

كان لديهم حساب مصرفي، وكان لديهم تأمين في وقت المسح. 	• 	 	
تم االقتراض من مؤسسة مالية رسمية )بما في ذلك التأجير التمويلي( 	• 	 	

إرســال أو تلقــي التحويــالت المحليــة من خالل قناة رســمية، بمــا في ذلك التحويــالت المصرفية،  	• 	 	
.)PayPal(مثــل اآلنترنــت  وخدمــات   )Western Union( مثــل  المتخصصــة  التحويــل  خدمــات 

وكمــا يشــير تقريــر البنــك الدولــي حــول نســب االشــتمال المالــي لعــام 2017  مــن حيــث نســبة البالغيــن الذيــن يملكــون 
حســابات لــدى المؤسســات الماليــة فــي الــدول العربيــة كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )1( التالــي :

 جدول رقم )1(: نسبة البالغين الذين يملكون حسابات لدى المؤسسات المالية في بعض الدول العربية

مصراالردنتونسالجزائرلبنانليبياالسعوديةالكويتالبحريناالماراتالدولة العربية
نسبة البالغين الذين 

يملكون حسابات لدي 
المؤسسات المالية

88%83%80%72%66%45%43%42%37%33%

ً 354251596697101103114121الترتيب عالميا

Source: Asli, et al, 2017,

ــي بســبب  ــم أي حســاب مصرف ــن ال يوجــد لديه ــي أن)%59( مــن البالغي ــاس االشــتمال المال وأوضحــت دراســات قي
عــدم وجــود مــا يكفيهــم مــن المــال وذلــك علــى الصعيــد العالمــي، وهــذا يعنــي أن الخدمــات الماليــة حتــى اآلن ليســت فــي 
متنــاول المســتخدمين ذوي الدخــل المنخفــض، وذلــك بســبب معيقــات  أخــرى تمنعهــم مــن فتــح حســاب مصرفــي بســبب عامــل 
المســافة وعــدم الوصــول إلــى مــزودي الخدمــات الماليــة، ونقــص الوثائــق الالزمــة لذلــك؛ باإلضافــة إلــى  انعــدام الثقــة فــي 

 )Sarma,2010( مقدمــي الخدمــات الماليــة

إن ملكيــة الحســاب بيــن المؤسســات الصغــرى وعمــالء مؤسســات التمويــل األصغــر منخفضــة بالفعــل مقارنــةً 
بالقطاعــات األخــرى، ووفقـًـا لمســح )USAID, LENS(، كان لــدى )%17( مــن الشــركات الصغيــرة  فــي األردن حســاب 
ــت  ــي بلغ ــام 2014 الت ــج )Findex( لع ــن نتائ ــر م ــل بكثي ــي 2014-2015، أي أق ــح ف ــراء المس ــت إج ــي وق ــي ف مصرف
 )CBJ/GIZ( ــتطالع )%24.6( مــن البالغيــن الذيــن لديهــم حســاب مــن مؤسســة ماليــة. USAID,2015((، ووفــق اس
لعــام2017، تبيــن أن )%22.3( لديهــم حســاب مصرفــي مــن البالغيــن الذيــن حصلــوا علــى قــرض مــن مؤسســات التمويــل 
األصغــر فــي 2016، ولكــن هــم أقــل بكثيــر مــن نســبة )%33.5( مــن العمــالء مــن غيــر مؤسســات التمويــل األصغــر الذيــن 

)CBJ/GIZ,2017,18( ــي ــاب بنك ــم حس كان لديه

وال يــزال حوالــي )1.7( مليــار مــن البالغيــن بــدون حســاب فــي أي مؤسســة ماليــة وذلــك علــى الصعيــد العالمــي، وفــي 
عــام 2014 وصــل هــذا العــدد إلــى 2 مليــار، وأن )%69( مــن البالغيــن لديهــم حســاب فــي عــام 2017، ففــي االقتصاديــات 
ذات الدخــل المرتفــع فــإن ) %94( مــن البالغيــن لديهــم حســاب، وفــي االقتصــادات الناميــة المصنفــة مــن البنــك الدولــي ذي 
الدخــل المنخــض أو المتوســط فــإن )%63( مــن البالغيــن لديهــم حســاب، حيــث أن وجــود الحســابات تعــد ذات أهميــة كأداة 
ــى   ــع الفواتيــر، والوصــول إل ــاء مدخــرات المســتقبل، كمــا أنهــا تســهل دف ــة لتخزيــن األمــوال وبن ــة آمن ــة، توفــر طريق مالي
االئتمــان، وإجــراء عمليــات الشــراء، وإرســال أو تلقــي التحويــالت الماليــة، وبالتالــي فــإن وجــود الحســابات يســتخدم مــن قبــل 

)Asli, et al, 2017 ( البنــك الدولــي وآخريــن كمؤشــر مــن مؤشــرات االشــتمال المالــي

وعلــى الرغــم مــن أن األردنييــن ليســوا مدخريــن نشــطين، خاصــة فــي مــا يتعلــق باالدخــار فــي مؤسســة ماليــة ، إال أن 
الميــل إلــى  االدخــار يظهــر ازديــاداً مــع مــرور الوقــت، فقــد وجــد اســتطالع )CBJ/GIZ( لعــام 2017 أن حصــة البالغيــن 
الذيــن يوفــرون المــال فــي حســاب مصرفــي فــي العــام2017 بلغــت )%9.3(، بارتفــاع ملحــوظ عــن معــدل)%3.8( الــذي 
كان عــام 2014. ووفقًــا لدراســة )Findex( فــإن )%29.2( مــن األردنييــن قامــوا بالتوفيــر، وبالتالــي فــإن نســبة )3.8%( 
التــي تــم توفيرهــا فــي أحــد البنــوك لــم تمثــل ســوى جــزء صغيــر مــن إجمالــي نشــاط التوفيــر، حيــث كانــت القنــوات غيــر 
الرســمية مثــل نــوادي االدخــار أو االدخــار مــع شــخص خــارج العائلــة أكثــر شــعبية مــن البنــوك ، حيــث تبيــن أن )13.4%( 
يســتخدمون قنــوات غيــر رســمية، أمــا المدخــرون الباقــون الذيــن لــم يســتخدموا مؤسســة ماليــة أو قنــوات غيــر رســمية فقــد 

)CBJ/GIZ,2017,23( كانــوا يحتفظــون بالمــال فــي المنــزل

فيمــا يتعلــق بالغــرض مــن توفيــر المــال، يظهــر األردنيــون ميــاًل منخفًضــا لالدخــار للتعليــم أو االســتثمار فــي األعمــال 
التجاريــة أو التقاعــد، فــإن) 6.2٪( مــن األردنيــن مدخــرون للتعليــم أو الرســوم المدرســية ، و)%3.9( للشــيخوخة و )3.4%( 

)CBJ/GIZ,2017( لالســتثمار التجاري
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ووفقــاً للمســح  الــذي تــم مــن قبــل )CBJ/GIZ( لعــام 2017 تــم الحصــول علــى مجموعــة مختــارة مــن أهــم مؤشــرات 
االشــتمال المالــي، وجميــع المؤشــرات هــي كنســبة مئويــة مــن البالغيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 ومــا فــوق، فقــد بلــغ 
ممــن لديهــم حســاب فــي مؤسســة ماليــة )%33.1(، أمــا الذيــن لديهــم حســاب التوفيــر البريــدي )%32.0(، والذيــن لديهــم 
حســاب التوفيــر غيــر الرســمي )%13.1(، وأمــا مــن مــن لديهــم  بطاقــة ائتمــان )%27.2(، ومــن لديهــم  حســابات توفيــر فــي 
المؤسســة الماليــة مــا نســبته )%9.3(، ومــن لديهــم  حســابات الودائــع المصرفيــة لــكل 1000 بالــغ )%50.4( ، ومــن قامــوا 
باالقتــراض مــن مؤسســة ماليــة مــن البالغيــن)%9.9(، ومــن قامــوا باالقتــراض مــن البنــك فــي العــام الماضــي مــن البالغيــن 

)CBJ/GIZ,2017( )4.3%( مــا نســبته

وبلغــت نســبة البالغيــن الذيــن يســتخدمون نوعــاً مــا مــن الخدمــات الماليــة غيــر الرســمية مــا نســبته )%43.6( ، وهــي 
ــر  ــة غي ــات المالي ــمل الخدم ــي )%62( وتش ــدرة ف ــمية والمق ــة رس ــة بطريق ــات المالي ــدل الخدم ــن مع ــر م ــل بكثي ــبة أق نس
الرســمية البالغيــن الذيــن لديهــم حســاب ادخــار غيــر رســمي أو قامــوا باالقتــراض مــن مصــدر غيــر رســمي مثــل العائلــة 
واألصدقــاء أو صاحــب العمــل أو المتجــر، والذيــن قامــوا بإرســال أو تلقــي التحويــالت المحليــة فــي شــكل نقــدي، وهــذا يعنــي 
أن )%24.8( مــن البالغيــن ال يســتخدمون أي خدمــات ماليــة ) رســمية أو غيــر رســمية( وبالتالــي يعــدون »مســتبعدين« مــن 

 )CBJ/GIZ,2017( مــن النظــام المالــي الرســمي )النظــام المالــي ، فــي حيــن تــم اســتبعاد مــا نســبته )%38

ــم  ــث ت ــام 2017 ، حي ــي الع ــن أي مصــدر ف ــن م ــن البالغي ــرض )%21.6( م ــد اقت ــا لمســح )CBJ/GIZ (، فق ووفقً
اقتــراض )%9.9( مــن مؤسســة ماليــة رســمية و )%13.3( مــن مصــادر غيــر رســمية، وحســب مصــدر االقتــراض، كانــت 
حصــة البالغيــن الذيــن يحصلــون علــى قــروض مــن مؤسســات التمويــل األصغــر أقــل بقليــل مــن حصــة البنــوك، علــى الرغــم 
مــن أن كالهمــا كانــا وراء االختيــار األفضــل للعائلــة واألصدقــاء، مــن بيــن المؤسســات الرســمية ، فقــد اقتــرض )4.3%( 
مــن أحــد البنــوك، و )%4.2( مــن مؤسســة تمويــل أصغــر، و)%1( مــن بعــض المؤسســات الرســمية األخــرى، و)1.4%(  
اقترضــت باســتخدام بطاقــة ائتمــان، فيمــا يتعلــق بمصــادر االئتمــان غيــر الرســمية ، اقترضــت )%11.3( مــن األســرة أو 
األصدقــاء ، )%1.9( اقترضــت مــن صاحــب العمــل، و )%0.2( حصلــت علــى االئتمــان،و )%0.6(اقترضــت مــن بعــض 

)CBJ/GIZ,2017( المصــادر غيــر الرســمية األخــرى

تعــد بطاقــات االئتمــان هــي وســيلة دفــع، لكنهــا أيًضــا بمثابــة مصــدر ائتمــان قصيــر األجــل كلمــا اســتخدمت، حتــى عنــد 
قيــام أصحــاب بطاقــات االئتمــان بســداد رصيدهــم بالكامــل فــي كل دورة، حيــث أن اســتخدام بطاقــات االئتمــان يؤثــر علــى 
الطلــب علــى االئتمــان قصيــر األجــل، ففــي االقتصاديــات ذات الدخــل المرتفــع تــم اســتخدام بطاقــات االئتمــان فــي عــام 2017 
مــن البالغيــن بنســبة )%49(، وفــي االقتصاديــات الناميــة وعلــى الرغــم مــن النمــو المســتمر فــي اســتخدام بطاقــات االئتمــان 
)CBJ/GIZ,2017( فــي المتوســط مــن البالغيــن قامــوا باســتخدام بطاقــات األئتمــان )فــي الســنوات األخيــرة، فــإن فقــط )%8

إن مســتوى االشــتمال المالــي الرســمي فــي األردن منخفــض بالنســبة لبعــض أنــواع المنتجــات الماليــة وبيــن قطاعــات 
معينــة مــن الســكان، علــى ســبيل المثــال ، وجــد اســتطالع الــرأي الــذي أجــراه البنــك الدولــي )Global Findex( فــي عــام 
ــه لــدى الرجــال، هــذه النتائــج  2014 أن حوالــي 25٪ فقــط مــن األردنييــن لديهــم حســاب بنكــي ، وبمعــدل أقــل للنســاء من
ــي األردن  ــي ف ــاض االشــتمال المال ــم أفضــل ألســباب انخف ــى  اتخــاذ إجــراءات مــن أجــل فه ــة إل ــة األردني دفعــت الحكوم

)CBJ/GIZ,2017( ( وإيجــاد طــرق لتعزيــز توافــر وجــودة الخدمــات الماليــة

ــي  ــاوت ف ــل مــن التف ــاه االجتماعــي، ويقل ــة يعــزز الرف ــة الوصــول للخدمــات المالي ــة أن إمكاني ــة الدولي وتظهــر األدل
الدخــل، ويزيــد مــن النمــو االقتصــادي الحقيقــي، ولهــذه األســباب فقــد أولــى البنــك الدولــي اهتمامــاً خاصــاً لقضيــة الخدمــات 
الماليــة فأنشــأ مؤشــر االشــتمال المالــي العالمــي )Global Findex( ألكثــر مــن 140 دولــة، وإحــدى الــدالالت الرئيســية 
لهــذا المؤشــر هــي نســبة األشــخاص )بعمــر 15ســنة فأكثــر( الذيــن يملكــون حســاباً فــي مؤسســة ماليــة رســمية (مثــل البنــك 

أو اتحــاد االئتمــان أو مكتــب البريــد أو مؤسســة تمويــل صغيــرة( ) منتــدى، 2017( 

إن االشــتمال المالــي يتفــاوت حــول العالــم بشــكل كبيــر، حيــث ان عــدد الحســابات فــي الــدول ذات الدخــل المرتفــع كبيرة 
جــدا بينمــا تراوحــت نســبة حيــازة الحســابات فــي أجــزاء أخــرى مــن العالــم مــا بيــن )%14( فــي دول الشــرق األوســط إلــى   
)%69( فــي دول شــرق آســيا، وفــي بعــض االقتصــادات، تــؤدي الفجــوة الكبيــرة بيــن الجنســين إلــى  إبطــاء التقــدم الوطنــي 
فــي مجــال االشــتمال المالــي، ففــي الجزائــر يوجــد مــا نســبته )%56( مــن الرجــال لديهــم حســاب بنكــي ، ولكــن )%29(  مــن 

النســاء لديهــم حســاب بنكــي ، ممــا يــؤدي إلــى  خفــض المعــدل العــام لملكيــة الحســاب إلــى  )43%(.



جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

مؤشرات االشتمال املالي وأثرها على األداء املالي للبنوك األردنية املدرجة يف سوق عّمان املالي

2. حماية المستهلك المالي وبناء القدرات المالية:

ــارات  ــي األردن، بهــدف تحســين المه ــة ف ــة المالي ــرة للنهــوض بمحــو األمي ــي الســنوات األخي ــرة ف ــت جهــود كبي بُذل
والســلوك المالــي وكذلــك زيــادة الوعــي لــدى الســكان بالمنتجــات والخدمــات الماليــة الحاليــة، ففــي عــام 2014، تــم إطــالق 
ــه لســتة  ــة مــع منهــج مفصــل ُمخطــط ل ــة و للمراحــل كاف ــى مســتوى المــدارس الطالبي ــل األجــل عل برنامــج طمــوح طوي

ــة.  مســتويات دراســية مختلف

وتتمثــل القيــود الرئيســية التــي تحــول دون حمايــة المســتهلك فــي عــدم وجــود لوائــح لحمايــة المســتهلك فــي المؤسســات 
ــد للعمــالء،  ــة فــي شــرح منتجاتهــا وشــروط العق ــة، ونقــص االجتهــاد مــن جانــب المؤسســات المالي ــة غيــر المصرفي المالي
ومحــو األميــة الماليــة المنخفضــة مــن جانــب العمــالء، بالنســبة لقطــاع البنــوك  فقــد تحســن وضــع حمايــة المســتهلك بشــكل 

كبيــر بعــد إدخــال قواعــد جديــدة فــي عــام 2012، فقــد كشــف مســح قامــت بــه )CBJ/GIZ( فــي األردن أن: 

)%42.2( مــن البالغيــن الذيــن لديهــم حســاب مصرفــي أنهــم يعرفــون التكاليــف المرتبطــة بحســابهم  	 	
المصرفــي.

ــة  ــف المرتبط ــون التكالي ــم يعرف ــة أنه ــة مالي ــن مؤسس ــوا م ــن اقترض ــن الذي ــن البالغي )%47.3( م 	 	
لقــرض. با

ــة أن المقــرض جعــل تكاليــف القــرض  ــن اقترضــوا مــن مؤسســة مالي ــن الذي )%70.9( مــن البالغي 	 	
العقــد. توقيــع  قبــل  لهــم  وشــروطه واضحــة 

)%85.3( من البالغين يقولون أنهم قرأوا جميع شروط العقد قبل التوقيع عليه. 	 	

إن تنفيــذ مبــدأ االفصــاح والشــفافية هــو أســاس لحمايــة المســتهلك بمــا يضمــن حــدًا أدنــى مــن التثقيــف المالــي، ويوســع 
قاعــدة العمــالء مــن خــالل إدخــال عمــالء جــدد باإلضافــة إلــى  أن توافــر بيانــات واضحــة للعمــالء عــن الخدمــات والمنتجــات 

))Shihadeh, et al, 2018 المقدمــة لهــم بمــا يمكنهــم مــن اتخــاذ القــرار الصحيــح بعــد معرفــة حقوقهــم والتزاماتهــم

ويتعيَّــن ضمــان تحقيــق االشــتمال المالــي علــى نحــو مســؤول وذلــك مــن خــالل توفيــر تدابيــر فعالــة لحمايــة المســتهلك 
تأخــذ فــي االعتبــار التثقيــف المالــي للعمــالء األكثــر فقــراً، وتتــم الحمايــة مــن خــالل تنظيــم صياغــة العقــود والبنــود والشــروط 
ومعــدالت الفائــدة الســنوية والغرامــات وتوضيــح الفــرق بيــن أصــل القــرض والفائــدة ) نعمــة، واحمــد ،2018( . ولحمايــة 
ــق هــذه  ــث أن تحقي ــة، حي ــى المؤسســات المقدمــة للخدمــات المالي ــا ف ــاك عــدة إجــراءات يجــب اتباعه ــاً، هن المســتهلك مالي

اإلجــراءات يســاهم بــدوره فــى تعزيــز االشــتمال المالــي، وتتمثــل تلــك اإلجــراءات فــى:) عبــد الدايــم ،2019(

التأكــد مــن حصــول العميــل علــى معاملــة عادلــة وحصولــه علــى الخدمــات الماليــة بــكل يســر وســهولة  	• 	
وبتكلفــة وجــودة مناســبتين.

•	 توفيــر المعلومــات الالزمــة والدقيقــة فــى جميــع مراحــل تعامــل العميــل مــع البنــوك، وإطــالع العمــالء  	
ــرات  ــات والتغيي ــم بالتحديث ــى عل ــه عل ــج، ووضــع نظــام إلبقائ ــة بالمنت ــا والمخاطــر المتعلق ــى المزاي عل

ــة. ــورة منتظم ــة بص ــة المقدم ــات المالي ــات والخدم ــى المنتج ــرأ عل ــى تط ــة، الت كاف
•	 إمكانيــة توفيــر الخدمــات االستشــارية بنــاء علــى احتياجــات العمــالء، ومــدى تعقــد المنتجــات والخدمــات  	

ــم. ــة إليه المقدم
ــاءلة  ــة للمس ــة وخاضع ــتقلة ونزيه ــون مس ــى أن تك ــالء، عل ــكاوى العم ــع ش ــل م ــرق للتعام ــر ط •	 توفي 	

المناســب. التوقيــت  وفــى  الدوليــة  الممارســات  ألفضــل  وفقًــا  وفعالــة، 
•	 توعيــة وتثقيــف العمــالء غيــر المســتفيدين مــن الخدمــات الماليــة ومقدميهــا علــى مبــادئ الحمايــة الماليــة  	

للمســتهلك لفهــم حقوقهــم ومســئولياتهم والوفــاء بالتزاماتهــم.

3. المدفوعات والخدمات المالية الرقمية:

يشــير بعــد الوصــول إلــى  الخدمــات الماليــة إلــى  القــدرة علــى اســتخدام الخدمــات الماليــة مــن المؤسســات الرســمية، 
تطلــب تحديــد مســتويات الوصــول إلــى  تحديــد وتحليــل العوائــق المحتملــة لفتــح واســتخدام حســاب مصرفــي مثــل: التكلفــة 

)AFI, 2013( والقــرب مــن نقــاط الخدمــات المصرفيــة، مثــل الفــروع وأجهــزة الصــراف اآللــي

وشــهد القطــاع المالــي األردنــي تطــوراً ملحوظــاً فــي الســنوات األخيــرة، متجهــاً نحــو القطــاع المالــي الشــامل الــذي 
يتســم بقدرتــه علــى توفيــر الخدمــات الماليــة ألكبــر عــدد مــن شــرائح المجتمــع، ومــن ثــم بقدرتــه علــى تحقيــق اســتفادة أكبــر 
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ــد شــهد تفرعــاً وانتشــاراً  ــي فق ــي األردن ــاز المصرف ــد الجه ــى صعي ــل، فعل ــراء ومحــدودي الدخــل مــن خدمــات التموي للفق
للبنــوك حيــث بلــغ عددهــا اإلجمالــي )808( فرعــاً، كمــا  كشــف تقريــر صــادر عــن جمعيــة البنــوك فــي األردن، وأن عــدد 
الصرافــات االليــة العاملــة فــي األردن ســجل )1637( صــراف الــي مــع نهايــة عــام2017 ) جمعيــة البنوك األردنيــة، 2018(

ــة واآلنترنــت بديــال عــن الدفــع النقــدي وبطاقــات االئتمــان  وهنالــك تقــدم بشــكل متزايــد ألســتخدام الهواتــف المحمول
إلجــراء مدفوعــات مباشــرة مــن حســاب، فــي االقتصــادات المرتفعــة الدخــل فــإن)%51( مــن البالغيــن ومــا نســبته )55%( 
مــن أصحــاب الحســابات قامــوا باســتخدام الهاتــف المحمــول أو اآلنترنــت علــى األقــل لســداد معاملــة ماليــة واحــدة فــي عــام 
2017، وفــي االقتصــادات الناميــة فــإن )%19( مــن البالغيــن ومــا نســبته )%30( مــن مالكــي الحســابات قامــوا بإجــراء دفعــة 

)Asli, et al, 2017( مباشــرة واحــدة علــى األقــل باســتخدام حســاب الهاتــف المحمــول أو اآلنترنــت

وارتكــزت محــاوالت التحــول إلــى  االقتصــاد غيــر النقــدي فــي العالــم علــى العمــل علــى التطويــر فــي مجــال تقديــم 
الخدمــات الماليــة المتتقلــة )Mobile Financial Service� MFS( ويمكــن تقســيم تلــك المحــاوالت إلــى  نوعييــن 
أساســيين: أولهمــا تقديــم »خدمــات مصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول )Mobile Banking( وثانيهمــا تقديــم »خدمــات ماليــة 
عبــر الهاتــف المحمــول”)Mobile Money(.  والنــوع األول يقــوم علــى تقديــم خدمــات بنكيــة مثــل تحويــل األمــوال ودفــع 
الفواتيــر مــن خــالل تطبيقــات الهاتــف المحمــول أو اآلنترنــت. أمــا النــوع الثانــي فيقــوم بتقديــم خدمــات شــبيهة مــن خــالل 

)CBJ/GIZ,2017( الهاتــف المحمــول ولكــن يقــوم بهــا مؤسســات غيــر بنكيــة مثــل شــركات االتصــاالت

ــث  ــي هــذا المجــال حي ــم ف ــي العال ــات ف ــل مــن أفضــل التطبيق ــي البرازي ــة ف ــف المحمــول البنكي ــات الهات وتعــد تطبيق
أصبــح ذلــك النــوع مــن المعامــالت البنكيــة يتضمــن مــا يقــرب مــن ثلــث التعامــالت البنكيــة وفقــا الســتبيان قــام بــه االتحــاد 
البرازيلــي للبنــوك )FEBRABAN( فــي 2017 اذ أصبحــت المعامــالت البنكيــة عبــر الهاتــف المحمــول تشــكل )21%( 
مــن أصــل 51 بليــون معاملــة بنكيــة قــام بهــا أكبــر )17( مؤسســة مصرفيــة فــى البرازيــل بينمــا كانــت تشــكل )%1( مــن 

)Asli, et al, 2017( 2012 ــي ــالت ف ــك المعام تل

وتــزداد عمليــة التســوق عبــر اآلنترنــت ودفــع الفواتيــر بشــكل كبيــر فــي األردن ، فقــد اســتخدم )%5.5( مــن البالغيــن 
ــر اآلنترنــت فــي عــام 2017 ، حيــث كانــت هــذه النســبة  ــر عب ــع الفواتي ــر اآلنترنــت أو دف اآلنترنــت لشــراء شــيء مــا عب
)%2.5( فــي عــام 2014. فقــد تــؤدي زيــادة ملكيــة منتجــات البطاقــات واســتخدامها إلــى  ارتفــاع معــدالت المدفوعــات عبــر 
ــر  ــة عب ــت والخدمــات المصرفي ــر اآلنترن ــة عب ــادة اســتخدام الخدمــات المصرفي ــى  زي ــك إل ــؤدي ذل ــد ي ــا ق ــت ، كم اآلنترن

)CBJ/GIZ,2017( الهاتــف المحمــول التــي تقدمهــا البنــوك إلــى  أصحــاب الحســابات

والخدمــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول أكثــر شــيوعاً مــن الخدمــات المصرفيــة عبــر اآلنترنــت ، رغــم أنــه لــم 
يتــم اســتخدام أيٍّ منهمــا علــى نطــاق واســع حتــى اآلن، فقــط ) %1.4( مــن البالغيــن لديهــم خدمــات مصرفيــة عبــر اآلنترنــت 
ــل  ــى األق ــدة عل ــرة واح ــات )م ــذه الخدم ــتخدام ه ــول ، وكان اس ــف المحم ــر الهات ــة عب ــات مصرفي ــم خدم و )%2.1( لديه
ــا لمســح CBJ/GIZ(  ) يلعــب انخفــاض  ســنويًا( أقــل حتــى عنــد )%1.2( و )%1.6( مــن البالغيــن ، علــى التوالــي ، وفقً
المعرفــة الماليــة والتكنولوجيــة بيــن العمــالء دوراً رئيســياً فــي شــرح االســتخدام المحــدود لهــذه الخدمــات، ومــع ذلــك ، يمكــن 
أن تســاهم البنــوك فــي ارتفــاع معــدالت االســتخدام مــن خــالل إضافــة وظائــف إلــى  منصاتهــا المصرفيــة عبــر اآلنترنــت 

)CBJ/GIZ,2017( والهاتــف المحمــول ، وتصميمهــا لســهولة اســتخدامها وتعزيزهــا بقــوة أكبــر

4. المدفوعات والتحويالت والحواالت:

ال يســتخدم كثيــر مــن األردنييــن الطــرق اإللكترونيــة إلجــراء الدفعــات، مثــل بطاقــات الســحب اآللــي وبطاقــات االئتمان 
والمنصــات المصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول، ومــع ذلــك، يتــم اســتخدام هــذه األدوات بشــكل متزايــد مــع مــرور الوقــت 
ــدًا مــن االهتمــام لهــذه الخدمــات ، حيــث إن  ــة للمدفوعــات، حيــث تولــي المؤسســات الماليــة مزي ــة التحتي ومــع تطــور البني
التحويــالت الماليــة عبــر القنــوات الرســمية، التــي هــي علــى األقــل جزئيــة إلكترونيــة، هــي بالفعــل شــكل شــائع نســبياً إلرســال 
األمــوال، علــى الرغــم مــن أن أســاليب التحويــل النقــدي غيــر الرســمية ال تــزال تتمتــع باســتخدام واســع النطــاق أيضــاً، بشــكل 
ــام 2017 )18.3%(  ــي الع ــة ف ــوات الرقمي ــن خــالل القن ــات م ــوا مدفوع ــلوا أو تلق ــن أرس ــن الذي ــبة البالغي ــت نس ــام بلغ ع
يتضمــن هــذا المؤشــر اســتالم المرتــب أو التحويــالت الحكوميــة مباشــرة إلــى  الحســاب، وأي مدفوعــات أو تحويــالت تــم 

)CBJ/GIZ,2017( اســتالمها أو إرســالها عبــر اآلنترنــت أو الهاتــف المحمــول ، ومدفوعــات بطاقــة الخصــم واالئتمــان

ويوجــد فــي األردن بنيــة تحتيــة ســليمة إلجــراء المدفوعــات والتحويــالت والحــواالت، أهمهــا نظــام التســوية اإلجماليــة 
ــة للشــيكات، ونظــام  ــن البنــوك ، ونظــام المقاصــة اإللكتروني ــة للتحويــالت بي ــة المقاصــة اآللي فــي الوقــت الحقيقــي، وغرف
 MEPS( ونظامــي ،)JoMoPay for( للمعامــالت مــن بنــك إلــى  صــراف آلــي، ومدفوعــات الهاتــف المحمــول )Jo-Net(



جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

مؤشرات االشتمال املالي وأثرها على األداء املالي للبنوك األردنية املدرجة يف سوق عّمان املالي

ــذه  ــا ه ــة إلقامته ــة األردني ــة بالحكوم ــات الدولي ــن المؤسس ــدد م ــاد ع ــد أش ــة. وق ــع بالتجزئ ــة للبي ــغ المدفوع وEPS( للمبال
اآلنظمــة، والتــي مــن المفتــرض أن تــؤدي فــي النهايــة إلــى  زيــادة اســتخدام العمــالء لألســاليب الرقميــة والمحمولــة الســريعة 
CBJ/( والمريحــة إلجــراء عمليــات الدفــع، علــى الرغــم مــن أن معــدل االســتخدام ال يــزال منخفًضــا فــي الوقــت الحالــي

)GIZ,2017

وكدليــل علــى نمــو المدفوعــات الرقميــة ، شــهدت خدمــة )eFAWATEERcom( لدفــع الفواتيــر عبــر اآلنترنــت نمــواً 
قويــاً للغايــة فــي المعامــالت، حيــث ارتفــع عــدد الفواتيــر المدفوعــة مــن خــالل هــذا النظــام مــن(478.281) فــي عــام 2015 
إلــى  )2.764.396( فــي األشــهر الثمانيــة األولــى فقــط مــن عــام 2017، ممــا يشــير إلــى  ازديــاد شــعبية الطــرق الرقميــة 

الجديدة.

لقــد جعلــت الزيــادة الســريعة فــي الوصــول إلــى  اآلنترنــت وملكيــة الهواتــف الذكيــة الخدمــات المصرفية عبــر اآلنترنت 
والهاتــف المحمــول، واســتخدام المحفظــة اإللكترونيــة أكثــر جــدوى فــي األردن، حيــث تبلــغ نســبة ملكيــة الهاتــف المحمــول 
ــا بلغــت )%76.5(، منهــم )%70.7( لديهــم اتصــال باآلنترنــت، إمــا مــن  ــا ذكيً )%92.1(، والبالغيــن الذيــن يمتلكــون هاتفً
خــالل جهــاز كمبيوتــر أو هاتــف محمــول، وقــد ترجــم هــذا حتــى اآلن فقــط إلــى  )%1.4( مــن البالغيــن الذيــن لديهــم خدمــات 
مصرفيــة عبراآلنترنــت و )%2.1( لديهــم خدمــات مصرفيــة عبــر الهاتــف المحمــول، لذلــك ســتحتاج المؤسســات الماليــة إلــى  

)CBJ/GIZ,2017(جهــود أكبــر لتحســين منصاتهــا فــي المســتقبل

وعلــى الصعيــد العالمــي تبيــن أن )%23( مــن البالغيــن قــد تلقــوا دفعــة واحــدة علــى األقــل مــن الحكومــة فــي العــام 
ــع  ــوع مــن المناف ــة أي ن ــة، وتشــمل التحويــالت الحكومي ــي شــكل أجــور مــن القطــاع العــام، أو تحويــالت حكومي 2016 ف
االجتماعيــة كإعانــات البطالــة أو مدفوعــات تعليميــة أو نفقــات طبيــة، وليــس مــن المســتغرب أن حصــة البالغيــن الذيــن يتلقــون 
مــن الحكومــة المدفوعــات تبلــغ نحــو الضعــف فــي االقتصــادات المرتفعــة الدخــل حيــث بلغــت )%43( مــن البالغيــن، بينمــا 

)Asli, et al, 2017( فــي البلــدان الناميــة واالقتصــادات الناميــة )تمثــل فقــط مــا نســبته )%19

ــاب  ــن أصح ــن أو )%76( م ــن البالغي ــبته )%52( م ــا نس ــإن م ــام 2017، ف ــح )Global Findex( لع ــاً لمس ووفق
ــي  ــام 2016، وف ــي ع ــي ف ــع الرقم ــات الدف ــن عملي ــل م ــى األق ــد عل ــتقبال واح ــل أو اس ــام بعم ــم ق ــول العال ــابات ح الحس
االقتصاديــات المرتفعــة الدخــل فــإن مــا نســبته )%91( مــن البالغيــن و)%97( مــن مالكــي الحســابات الذيــن أبلغــوا عــن القيام 
بذلــك؛ بينمــا فــي االقتصاديــات المتوســطة الدخــل فــإن )%44( مــن البالغيــن )%70( مــن أصحــاب الحســابات قامــت بواحــدة 
مــن العمليــات الرقميــة. هــذه النســب تشــمل جميــع المجيبيــن الذيــن أبلغــوا عــن اســتخدام بطاقــة االئتمــان، أو الهاتــف المحمــول 
إلجــراء عمليــة الدفــع مــن حســاب، أو اســتخدام اآلنترنــت لدفــع الفواتيــر أو شــراء شــيء عبــر اآلنترنــت، خــالل الـــ 12 شــهًرا  
مــن عــام 2017. وهــذه النســب تشــمل أيًضــا أولئــك الذيــن أبلغــوا عــن دفــع الفواتيــر أو إرســال أو تلقــي التحويــالت الماليــة ، 
)Asli, et al, 2017( 2017 وتلقــي المدفوعــات، أو تلقــي األجــور، والتحويــالت الحكومــة، فــي األشــهر ال 12 مــن عــام

ــتوي  ــاد ويحســن مس ــن الفس ــد م ــن أن يح ــة يمك ــى الرقمي ــة إل ــات النقدي ــن المدفوع ــول م ــات فالتح ــبة للحكوم وبالنس
ــم  ــا ت ــع )%47( عندم ــة بواق ــي األمــوال المخصصــة للمعاشــات التقاعدي ــد انخفضــت نســبة التالعــب ف ــي الهن ــاءة، وف الكف
ــع  ــدا، ففي النيجــر ادى توزي ــة بــدال مــن تســليمها نق ــة بالبصمــة اإللكتروني ســداد هــذه المدفوعــات مــن خــالل بطاقــات ذكي
التحويــالت االجتماعيــة عبــر الهواتــف المحمولــة بــدالً مــن ســدادها نقــداً إلــى تقليــص التكلفــة المتغيــرة بنســبة %20 الدارة 

)Asli, et al, 2017( ــات ــذه اإلعان ه

5. تمويل الشركات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم

تتمثــل القيــود الرئيســية التــي تعتــرض االشــتمال المالــي للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الحجــم فــي تجنــب الضرائب 
مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة، والقــدرة المحــدودة علــى تحليــل التدفقــات النقديــة مــن جانــب البنــوك، وعــدم وجــود 
قانــون إعســار أو تســجيل األصــول المنقولــة، ونظــًرا ألن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة )وخاصــة المؤسســات الصغيــرة( 
ال تقــوم عــادةً باإلبــالغ الرســمي عــن كل دخلهــا فــي بياناتهــا الماليــة، تواجــه البنــوك خيــاراً صعبــاً إمــا بتجاهــل الدخــل غيــر 
ــر الرســمي )إذا  ــل كالهمــا الرســمي غي ــب، أو تحلي ــغ القــروض أو رفــض الطل ــى  انخفــاض مبال ــؤدي إل الرســمي، ممــا ي
كانــت البيانــات حــول هــذا األخيــر متوفــرة( ، والتــي تســتغرق وقتـًـا طويــالً وإجــراءات معقــدة ، وهــذا األمــر غيــر مشــجع 

)CBJ/GIZ,2017( بشــدة مــن قبــل البنــك المركــزي األردنــي

وبلــغ مســتوى االشــتمال المالــي مــن البالغيــن المقترضيــن مــن مؤسســة تمويــل صغــرى فــي العــام الماضــي )4.2%(، 
أي أقــل بقليــل مــن التــي اقترضــت مــن أحــد البنــوك والتــي بلغــت )%4.3(، وعلــى الرغــم مــن وجــود حوالــي ثالثــة أضعــاف 
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ــق  ــي تحقي ــرة ف ــاهمة كبي ــدم مس ــر تق ــل األصغ ــات التموي ــإن مؤسس ــر، ف ــل األصغ ــات التموي ــى  المؤسس ــوك إل ــدد البن ع
االشــتمال المالــي مــن خــالل الوصــول إلــى  الفئــات الضعيفــة التــي غالبــاً مــا تواجــه صعوبــة فــي الحصــول علــى التمويــل 
مــن البنــوك مثــل النســاء والالجئيــن والشــباب والطــالب وســكان الريــف، ومــع ذلــك ، فــإن العديــد مــن عمــالء مؤسســات 
ــة  ــن قيم ــغ)%30.9( م ــان تبل ــة االئتم ــث أن تكلف ــا، حي ــي يتلقونه ــات الت ــن الخدم ــن تماماًع ــر راضي ــر غي ــل األصغ التموي

)CBJ/GIZ,2017( ــان األئتم

ــي  ــرة ف ــل للمشــروعات الصغي ــان والتموي ــر الرســمية وشــبه الرســمية مصــدراً رئيســياً لالئتم ــد المؤسســات غي وتع
األردن، حيــث تغطــي هــذه الفئــة مــن الخدمــات الماليــة مجموعــة مــن المصــادر مــن التمويــل غيــر الرســمي، مثــل األقتــراض 
ــل  ــات التموي ــن مؤسس ــن م ــن المقترضي ــيوًعا بي ــر ش ــمي أكث ــر الرس ــراض غي ــث كان االقت ــرة، حي ــراد األس ــد أف ــن أح م
األصغــر مقارنــةً بباقــي الســكان، حيــث أن )%18.5( ممــن اقترضــوا مــن مؤسســة التمويــل األصغــر فــي العــام الماضــي 

)CBJ/GIZ,2017( .ــر رســمي قامــوا أيضــاً باإلقــراض بشــكل غي

وتتمتــع المؤسســات المتوســطة بوصــول جيــد نســبياً إلــى  االئتمــان ، لكــن الشــركات الصغيــرة تميــل إلــى  أن 
ــد  ــام 2015 ، فق ــر ع ــاء والتعمي ــي لإلنش ــك األوروب ــا لمســح أجــراه البن ــبياً، وفقً ــراض منخفضــة نس ــدالت االقت ــون مع تك
ــى  ــاًء عل ــي، وبن ــرض بنك ــى ق ــطة عل ــركات المتوس ــن الش ــرة و )%33.0(  م ــركات الصغي ــن الش ــل)%23.7 ( م حص
الدراســات االســتقصائية للبنــك الدولــي كان لــدى) %79.0( مــن الشــركات الصغيــرة حســاب ادخــار، مقارنــةً بنســبة 
)%92.2( للمؤسســات المتوســطة ، وهــو مــا يقــل قليــالً عــن معــدل )%93.6( للمؤسســات الكبيــرة. وتعــد ملكيــة الحســاب 
ــبته )16.6%(  ــا نس ــت م ــث بلغ ــرة حي ــن الشــركات الصغي ــر م ــى بكثي ــرة والمتوســطة أعل ــات الصغي ــي للمؤسس المصرف
وبالنســبة للســكان ككل )%32.0(، وتتمتــع الشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي األردن بمعــدالت ملكيــة حســاب أعلــى مــن 

)CBJ/GIZ,2017 ( ــرى ــا األخ ــمال إفريقي ــط وش ــرق األوس ــدان الش ــي بل ــا ف نظيراته

3. محددات الدراسة

هنالــك محــددات لهــذه الدراســة تتمثــل فــي عــدم تنــاول جميــع أبعــاد االشــتمال المالــي نظــراً لعــدم توافــر معلومــات مــن 
المصــادر الرســمية عنهــا وبشــكل خــاص بعــد االدخــار واالقتــراض، وبعــد التغطيــة التأمنينــة والحصــول عليهــا، باإلضافــة 
إلــى  قلــة عــدد الســنوات التــي تناولتهــا الدراســة والســبب أيضــاً يعــود إلــى  عــدم توافــر المعلومــات ذات المصداقيــة، وحداثــة 

عمليــات التوثيــق إلبعــاد الشــمول المالــي فــي االردن.

 4. منهجية الدراسة 

)CBJ/GIZ,2017( 1. متغيرات الدراسة: تم تحدديها بناء على دراسات  
المتغيرات المستقلة المتمثلة في أبعاد مؤشرات االشتمال المالي 	 		

المدفوعات والخدمات المالية الرقمية 	 	 	
تمويل الشركات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم 	 	 	

المدفوعات والتحويالت والحواالت 	 	 	
الوصول المالي 	 	 	

حماية المستهلك المالي وبناء القدرات المالية 	 	 	
المتغير التابع المتمثل في معدل العائد على األصول في البنوك التجارية األردنية المدرجة في  	 		

سوق عّمان المالي. 
  2. مجتمع وعينة الدراسة 

ــد  ــكاً، وق ــي وعددهــا )16( بن ــان المال ــة المدرجــة فــي ســوق عّم ــوك التجاري ــع البن يتألــف مجتمــع الدراســة مــن جمي
غطــت الدراســة الفتــرة الزمنيــة  مــن عــام 2014- 2017، وتــم االعتمــاد علــى التقاريــر الســنوية  للبنــوك التجاريــة المدرجــة 
ــك المركــزي  ــة الصــادرة عــن البن ــر المالي ــى  التقاري ــة إل ــة، باإلضاف ــات المالي ــى البيان ــان للحصــول عل ــي بورصــة عّم ف
 )GIZ( والوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي )CBJ( األردنــي والتقريــر التجمعــي الصــادر عــن البنــك المركــزي األردنــي

لعــام 2017، والتقريــر الصــادر عــن البنــك الدولــي لعــام 2017 بخصــوص االشــتمال المالــي.  

 



جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

مؤشرات االشتمال املالي وأثرها على األداء املالي للبنوك األردنية املدرجة يف سوق عّمان املالي

3. متغيرات الدراسة وطريقة قياسها  

جدول رقم )2( يبين أبعاد االشتمال المالي والمؤشرات الفرعية لهذه األبعاد

الرمز المؤشرات الفرعية  ألبعاد االشتمال المالي  )%( أبعاد االشتمال المالي

Χ1

فروع البنوك لكل 100،000 بالغ  9.5  مليون )2016(.  •
فروع البنك لكل 1000 كم 2   88,794 المساحة.  •

أجهزة الصراف اآللي لكل 100،000 شخص بالغ )2016(.  •
إجراء أي معامالت مع حساب مصرفي باستخدام الهاتف المحمول.  •

سدد المدفوعات على الفواتير أو شراء األشياء عبر اآلنترنت باستخدام اآلنترنت.  •

المدفوعات والخدمات المالية 
الرقمية

Χ2

لقطــاع  الممنــوح  االئتمــان  األردن  فــي  العاملــة  للبنــوك  االئتمانيــة  التســهيالت  توزيــع   •
التســهيالت. إجمالــي  إلــى   والمتوســطة  الصغيــرة  المشــروعات 

توزيــع التســهيالت االئتمانيــة للبنــوك العاملــة فــي األردن قــروض تجزئــة وقــروض ســكنية   •
ــراد. األف

عدد المقترضين النشطين لمؤسسات التمويل األصغر لكل 1000 بالغ.   •

تمويل الشركات والمشاريع 
متناهية الصغر والصغيرة 

والمتوسطة الحجم

Χ3

ملكية واستخدام منتجات البطاقات األئتمانية.  •
استخدام اآلنترنت لدفع الفواتير أو شراء األشياء عبر اآلنترنت.  •

•  إرسال واستالم التحويالت المحلية نقدية أو من خالل البنك أو بطرق غير رسمية.
الحــواالت المحليــة المرســلة أو المتلقــاة النقديــة والبنكيــة ومــن خــالل مكاتــب الصرافــة   •

النقــدي. التحويــل  البريــد وعــن طريــق خدمــات  ومكتــب 

المدفوعات والتحويالت 
والحواالت

Χ4

األشخاص الذين يمتلكون حسابات في مؤسسة مالية رسمية من األشخاص البالغين.    •
األردنيين فوق سن )15( عاما اليستطيعون الوصول للخدمات المالية الرسمية وفقاً لمؤشر   •

نسبة امتالك الحسابات. 
معدل االقتراض للبالغين من المؤسسات الرسمية.   •

البالغين الذين يمتلكون بطاقة إئتمان.   •
البالغين مستبعدين من أي خدمات مالية رسمية.   •

البالغين مستبعدين بشكٍل تام من أي خدمات مالية رسمية وغير رسمية.   •
البالغين الذين  استخدموا بعض الخدمات المالية الرسمية.   •

البالغين المستخدمين أي خدمة مالية بما في ذلك الخدمات غير الرسمية.    •
البالغين يستخدمون الخدمات المالية الرسمية وغير الرسمية.   •

ــر  ــك وغي ــة, والبن ــر مصرفي ــة غي ــالث مؤسســة مالي ــوات الث ــن اســتخدموا القن ــن الذي البالغي  •
رســمي. 

البالغين الذين استخدموا قناتين مؤسسة مالية غير مصرفية و وغير رسمية.  •
البالغين الذين استخدموا القنوات قناتين مؤسسة مالية غير مصرفية, والبنك.   •

البالغين الذين استخدموا البنك فقط .  •
البالغين الذين استخدموا مؤسسة مالية غير مصرفية فقط.  •

البالغين الذين استخدموا قناة غير رسمية  فقط.  •

الوصول المالي

Χ5

البالغين الذين لديهم حساب مصرفي أنهم يعرفون التكاليف المرتبطة بحسابهم المصرفي  •
البالغيــن الذيــن اقترضــوا مــن مؤسســة ماليــة والمقــرض أوضــح تكاليــف القــرض وشــروطه   •

ــد.  ــع العق ــل توقي لهــم قب
البالغين يقولون أنهم قرأوا جميع شروط العقد قبل التوقيع عليه.   •

بالغين الذين اقترضوا من مؤسسة مالية أنهم يعرفون التكاليف المرتبطة بالقرض.   •

حماية المستهلك المالي وبناء 
القدرات المالية

Υ1 صافي الربح / متوسط إجمالي األصول  • معدل العائد على األصول
.)Asli, et al, 2017( و ) CBJ/GIZ,2017  ( المصدر: من اعداد الباحثان باالستناد إلى

 للوصــول إلــى  نتائــج الدراســة تــم اســتخدام أســلوب تحليــل االنحــدار البســيط )Regression Analysis Simple( مــن 
خــالل البرنامــج اإلحصائــي )SPSS( وتــم حســاب معامــل االنحــدار)β(  لــكل متغيــر مــن المتغيــرات المســتقلة علــى المتغيــر 
التابــع، أي إيجــاد ميــل خــط االنحــدار والــذي يُعَبــُر عــن قيمــة التغيــر فــي المتغيــر التابــع نتيجــة للتغيــر فــي المتغيــر المســتقل 
ــد )R-�quare( بيــن كل متغيــر مســتقل علــى حــدة والمتغيــر  بوحــدة واحــد، وتــم حســاب معامــالت االرتبــاط )R( والتحدي
التابــع، وذلــك خــالل حســاب المتوســطات للمتغيــرات الفرعيــة لــكل متغيــر مســتقل علــى حــده ، وذلــك لمعرفــة قــوة ونــوع 

العالقــة فيمــا بينهــم مــن جهــة ودرجــة تفســير المتغيــرات المســتقلة للمتغيــر التابــع مــن جهــة أخــرى. 
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5. فرضيات الدراسة

من واقع مشكلة الدراسة تم صياغة فرضيات الدراسة على النحو التالي: 

: Ho1 ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لمؤشــر المدفوعــات والخدمــات الماليــة الرقميــة علــى 
العائــد علــى مجمــوع األصــول للبنــوك المدرجــة فــي ســوق عّمــان المالــي.

: Ho2 ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لمؤشــر تمويــل الشــركات والمشــاريع متناهيــة الصغــر 
ــوك المدرجــة فــي ســوق  ــى مجمــوع األصــول للبن ــد عل ــى العائ ــرة والمتوســطة الحجــم عل والصغي

عّمــان المالــي.
: Ho3 ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لمؤشــر المدفوعــات و التحويــالت والحــواالت علــى العائــد 

علــى مجمــوع األصــول للبنــوك المدرجــة فــي ســوق عّمــان المالــي.
: Ho4 ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لمؤشــر الوصــول المالــي علــى العائــد علــى مجمــوع 

األصــول للبنــوك المدرجــة فــي ســوق عّمــان المالــي.
: Ho5 ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لمؤشــر حمايــة المســتهلك وبنــاء القــدرات الماليــة علــى 

العائــد علــى مجمــوع األصــول للبنــوك المدرجــة فــي ســوق عّمــان المالــي.

6. التحليل اإلحصائي واختبار الفرضيات:

			اختبار صالحية البيانات للتحليل اإلحصائي:
ينتمــي نمــوذج الدراســة إلــى  النموذج الخطــي العــام )General Linear Model GLM(  الذي يتطلب قبل 
تطبيقــه توفــر العديــد مــن الشــروط، ولــذا ينبغــي فحــص بيانــات الدراســة للتحقــق مــن توفيرهــا للشــروط، وتعتمــد 
قــوة النمــوذج الخطــي علــى فرضيــة اســتقالل كل متغيــر مــن المتغيــرات المســتقلة، وٕاذا لــم يتحقــق هــذا الشــرط 
 Collinearity Diagnostics( (فــإن النمــوذج الخطــي العــام عندئــذ ال يصلــح للتطبيــق وقــد تــم اســتخدام مقيــاس
 Factor,( لــكل متغيــر مــن المتغيــرات المســتقلة، ومــن ثــم إيجــاد معامــل Tolerance( (وذلــك بحســاب معامــل
Variance Inflation VIF( إذ يعــد هــذا االختبــار مقياســاً لتأثيــر االرتبــاط بيــن المتغيــرات المســتقلة، وفــي حالــة  
 Multicollinearity( (ــي ــدد الخط ــكلة التع ــود مش ــى وج ــدل عل ــذا ي ــن )5( فه ــر م ــة )VIF( أكب ــول قيم حص

للمتغيــر المســتقل المعنــي، والجــدول رقــم )3( يبيــن نتائــج االختبــار.

 )VIF(اختبار التداخل الخطي )جدول )3                                       
ToleranceVIFالمتغير

)1x( 0.472.128المدفوعات والخدمات المالية الرقمية
تمويل الشركات والمشاريع متناهية الصغر والصغيرة 

)2x( والمتوسطة
0.3582.792

)3x( 0.2593.866المدفوعات والتحويالت والحواالت
)x4( 0.3522.843الوصول المالي

)5x( 0.3013.318حماية المستهلك المالي وبناء القدرات المالية

يتضــح مــن الجــدول ) 3( أن قيمــة )VIF( لجميــع المتغيــرات المســتقلة هــي دون )5(، ممــا يعنــي أن نمــوذج 
الدراســة يخلــو مــن مشــكلة التداخــل الخطــي.

		معامالت االنحدار والفا واالرتباط والتحديد ومستوى الداللة ألبعاد متغيرات االشتمال المالي 		
ــرات المســتقلة المتمثلــة فــي أبعــاد االشــتمال المالــي وقيــم المتغيــر التابــع المتمثــل  بعــد احتســاب قيــم المتغيّ
فــي العائــد علــى الموجــودات تــم تحليلهــم احصائيــاً حيــث كانــت نتائــج التحليــل كمــا هــي موّضحــة فــي الجــدول 

رقــم)4(:



جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

مؤشرات االشتمال املالي وأثرها على األداء املالي للبنوك األردنية املدرجة يف سوق عّمان املالي

جدول رقم )4(: معامالت االنحدار والفا واالرتباط والتحديد ومستوى الداللة ألبعاد متغيرات االشتمال المالي على 
العائد على مجموع الموجودات للبنوك المدرجة في سوق عّمان المالي.

أبعاد متغيرات االشتمال المالي  
)x(

BαRR²Sig-f

المدفوعات والخدمات المالية الرقمية 
)1x(

0.1410.2770.2340.0690.271

تمويل الشركات والمشاريع متناهية 
)2x( الصغر والصغيرة والمتوسطة

0.7240.2550.5650.3200.002

المدفوعات والتحويالت والحواالت 
)3x(

0.04332.80.1950.0340.365

)x4( 0.8520.39230.5550.3090.003الوصول المالي
حماية المستهلك المالي وبناء القدرات 

)5x( المالية
0.0770.3520.0660.0040.745

يشير الجدول رقم )4( إلى  النتائج التالية:
1. بلغــت قيمــة معامــل االنحــدار )B( لمؤشــر االشــتمال المالــي المدفوعــات والخدمــات الماليــة الرقمية علــى العائد    
علــى مجمــوع الموجــودات )0.141( األمــر الــذي يشــير إلــى  وجــود  تأثيــر قليــل لمؤشــر المدفوعــات والخدمــات 
الماليــة الرقميــة علــى العائــد علــى مجمــوع الموجــودات، أي أن كل )%1( تغيــر فــي مؤشــر المدفوعــات 
والخدمــات الماليــة الرقميــة يقابلــه  0.00139  تغيــر فــي العائــد علــى مجمــوع الموجــودات. وبنــاًء علــى مســتوى 
الداللــة الناتــج عــن التأثيــر )Sig-f( والــذي بلــغ 0.271 وهــو أعلــى مــن مســتوى الداللــة المعتمــد فــي الدراســة 
)0.05(،  فــإن هــذا األثــر وإن كان ضعيفــاً فهــو ليــس ذو داللــة إحصائيــة. علمــاً بــأن معامــل االرتبــاط )R ( بيــن 
المتغيــران  البالــغ 0.234  يشــير إلــى  وجــود عالقــة طرديــة ضعيفــة بينهمــا. وأّن مؤشــر المدفوعــات والخدمــات 
الماليــة الرقميــة يفّســر مــا نســبته 0.069 فقــط مــن مجمــوع أبعــاد االشــتمال المالــي فــي البنــوك األردنيــة وذلــك 
ــا نســبته 10.93.  ــل أخــرى بم ــر بعوام ــى الموجــودات يتأث ــد عل ــي أن العائ ــا يعن ــة)R²(، مم ــى  قيم بالنظــر إل
لذلــك نقبــل الفرضيّــة العدميــة األولــى التــي تنــص علــى أنــه: ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لمؤشــر المدفوعــات 

والخدمــات الماليــة الرقميــة علــى العائــد علــى مجمــوع الموجــودات للبنــوك المدرجــة فــي ســوق عّمــان المالــي.    
ــى  ــد عل ــى العائ ــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة عل 2. تأثيــر مؤشــر تمويــل الشــركات والمشــاريع متناهي   
ــي )0.255( ،  ــت )α( ه ــة الثاب ــي )0.724(، وقيم ــة )B( ه ــج أن قيم ــن النتائ ــن م ــودات، يتبي ــوع الموج مجم
مــن ذلــك نســتنتج أّن االرتفــاع فــي مؤشــر تمويــل الشــركات والمشــاريع متناهيــة الصغروالصغيــرة والمتوســطة 
بنســبة %1 ينتــج عنــه ارتفــاع فــي نســبة العائــد علــى مجمــوع الموجــودات بنســبة )0.00724( وذلــك يتضــح 
مــن خــالل العالقــة الطرديــة بينهمــا حســب قيمــة معامــل االرتبــاط )R( التــي بلغــت 0.565. وأّن مؤشــر تمويــل 
الشــركات والمشــاريع متناهيــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة تفّســر مــا نســبته )0.32 %( مــن تأثيــر تمويــل 
 ، )R²( ــة ــى  قيم ــر إل ــك بالنظ ــودات وذل ــى الموج ــد عل ــى العائ ــم عل ــطة الحج ــرة و المتوس ــركات الصغي الش
ممــا يعنــي أن العائــد علــى الموجــودات  يتأثــر بعوامــل أخــرى بمــا نســبته 0.68. أمــا بالنســبة لمســتوى الداللــة  
)Sig-f( فقــد بلــغ 0.002 وهــو أقــل مــن مســتوى الداللــة المعتمــد فــي الدراســة )0.05( لذلــك نرفــض الفرضيـّـة 
العدميــة الثانيــة ونقبــل الفرضيــة البديلــة أي أنــه يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لمؤشــر تمويــل الشــركات والمشــاريع 
ــان  ــد علــى مجمــوع الموجــودات للبنــوك المدرجــة فــي ســوق عّم ــى العائ ــة الصغــر والصغيــرة والمتوســطة عل متناهي

المالــي. 
3.  تأثيــر المدفوعــات والتحويــالت والحــواالت علــى العائــد علــى الموجــودات : يشــير الجــدول)4( إلــى  أن قيمــة    
معامــل االنحــدار )B(  لمؤشــر المدفوعــات والتحويــالت والحــواالت علــى علــى العائــد علــى الموجــودات هــي 
)0.043(، أي أن كل مليــون دينــار تغيــر فــي حجــم المدفوعــات والتحويــالت والحــواالت  يقابلــه  43000 دينــار 
تغيــر فــي حجــم العائــد علــى الموجــودات، واعتمــاداً علــى مســتوى الداللــة الناتــج عــن التأثيــر )Sig-f( والــذي 
بلــغ 0.365 وهــو أعلــى مــن مســتوى الداللــة المعتمــد فــي الدراســة )0.05(،  فــإن هــذا األثــر أيضــاً وإن كان 
ــران 0.195   ــن المتغي ــاط )R( بي ــل االرتب ــة معام ــد بلغــت قيم ــذا وق ــة. ه ــة إحصائي ــس ذو دالل ــو لي ــاً فه ضعيف
األمــر الــذي يشــير إلــى  وجــود عالقــة طرديــة ضعيفــة بينهمــا.  ومــن خــالل معامــل التحديــد )R²( يتبيــن لنــا أن 
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مؤشــر المدفوعــات والتحويــالت والحــواالت يفّســر مــا نســبته 0.034 فقــط مــن قيمــة العائــد علــى الموجــودات. 
ــة العدميــة الثالثــة التــي تنــص علــى أنــه ال يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة لمؤشــر المدفوعــات  لذلــك نقبــل الفرضيّ

والتحويــالت والحــواالت علــى العائــد علــى مجمــوع الموجــودات للبنــوك المدرجــة فــي ســوق عّمــان المالــي.
4. تأثيــر مؤشــر الوصــول المالــي علــى العائــد علــى الموجــودات: فكمــا هــو موضــح فــي الجــدول)4( نجــد    
ــة  أن قيمــة معامــل االنحــدار)B( هــي )0.852(، وقيمــة الثابــت  )α( هــي )0.3923( وباالعتمــاد علــى معادل
ــد  ــي العائ ــادة  ف ــه زي ــج عن ــي )x4( بنســبة %1 ينت ــي مؤشــر الوصــول المال ــاع ف االنحدارنســتنتج أّن أي ارتف
ــل  ــة معام ــب قيم ــا حس ــة  بينهم ــة طردي ــود عالق ــك وج ــد ذل ــا يؤك ــبة 0.00852.  وم ــودات بنس ــى الموج عل
االرتبــاط )R( التــي بلغــت )0.555( وأّن مؤشــر الوصــول المالــي تفّســر مــا نســبته )0.309( مــن العائــد علــى 
الموجــودات وذلــك بالنظــر إلــى  قيمــة R²، ممــا يعنــي أن العائــد علــى الموجــودات يتأثــر بعوامــل أخــرى بمــا 
نســبته 0.691. أمــا بالنســبة لمســتوى الداللــة )Sig-f( فقــد بلــغ )0.003( وهــو أقــل مــن مســتوى الداللــة المعتمــد 
فــي الدراســة)0.05( لذلــك نرفــض الفرضيـّـة العدميــة الرابعــة ونقبــل الفرضيــة البديلــة التــي تعكــس وجــود أثــر 
ذو داللــة إحصائيــة مؤشــر الوصــول المالــي علــى علــى العائــد علــى الموجــودات للبنــوك المدرجــة فــي ســوق 

عّمــان المالــي. 
5. بالنســبة لمؤشــر حمايــة المســتهلك المالــي وبنــاء القــدرات الماليــة علــى العائــد علــى الموجــودات فيشــير    
الجــدول)4( إلــى  أن قيمــة معامــل االنحــدار )B( هــي )0.077(، أي أن كل زيــادة فــي مؤشــر حمايــة المســتهلك 
المالــي وبنــاء القــدرات الماليــة يــؤدي إلــى  زيــادة فــي العائــد علــى الموجــودات بنســبة  )0.077( وإن معامــل 
االرتبــاط )R( )0.066(  الــذي يشــير إلــى  العالقــة الطرديــة الضعيفــة الموجــودة بينهمــا. وأّن حمايــة المســتهلك 
ــب  ــودات حس ــى الموج ــد عل ــة العائ ــن قيم ــط م ــبته )0.004( فق ــا نس ــر م ــة يفّس ــدرات المالي ــاء الق ــي وبن المال
قيمــة R²، ممــا يعنــي أن قيمــة العائــد علــى الموجــودات يتأثــر بعوامــل أخــرى بمــا نســبته 0.996. أمــا بالنســبة 
ــة المعتمــد فــي الدراســة )0.05(  ــى مــن مســتوى الدالل ــغ 0.745  وهــو أعل ــد بل ــة  )Sig-f( فق لمســتوى الدالل
ــة  ــة لمؤشــر حماي ــة إحصائي ــر ذو دالل ــه ال يوجــد أث ــى أن ــص عل ــي تن ــة الخامســة الت ــة العدمي ــل الفرضيّ ــك نقب لذل
المســتهلك المالــي وبنــاء القــدرات الماليــة علــى العائــد علــى مجمــوع الموجــودات للبنــوك المدرجــة فــي ســوق عّمــان 

المالــي.      

7. االستنتاجات والتوصيات

الشــمول المالــي أساســي لتحســين ســبل الفئــات غير القــادرة للوصــول المالي ومحــرك لالقتصاد   .1   
المســتدام وهنــا ال بــد مــن وجــود اســتراتيجيات مشــتركة بيــن المؤسســات الماليــة وغيــر الماليــة مــن القطــاع 
الخــاص والعــام والبنــك المركــزي األردنــي لتطويــر معاييــر وأســس ومؤشــرات الشــمول المالــي، مــع خلــق 
ــبة.  ــة المناس ــة المالي ــة التحتي ــح والبني ــع وجــود السياســات واللوائ ــتراتيجية م ــذه االس ــم له ــذ داع إطــار تنفي
ــة  ــية عالمي ــات قياس ــاد ممارس ــي العتم ــزي األردن ــك المرك ــن البن ــة م ــود مختلف ــذل جه أن ب  .2   
ــة،  ــرات فعلي ــة ، ومؤش ــات موثوق ــة ببيان ــت مدعوم ــط إذا كان ــة فق ــون ناجح ــي، ســوف  تك ــاج المال لإلندم
واســتراتيجية واقعيــة  قائمــة علــى مراجعــة ورصــد التقــدم المحقــق فــي تحقيــق التحســينات فــي مؤشــرات 

المالــي. والنجــاح  االشــتمال 
نظــراً لوجــود إرتبــاط بيــن مؤشــرات االشــتمال المالــي واألداء المالــي للبنــوك ، فــال بــد لهــذه    .3   
المؤسســات الماليــة مــن أن يكــون لدىهــا اتجاهــات رئيســية نحــو زيــادة الوصــول المبتكــر للخدمــات الماليــة، 
ــة المنخفضــة  ــة الرقمي ــع مســتوى الخدمــات المالي ــة  مــن أجــل رف ــة للخدمــات المالي ــة التحتي ــر البني وتطوي

نســبياً مقارنــة بالبلــدان المتوســطة الدخــل.
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مؤشرات االشتمال املالي وأثرها على األداء املالي للبنوك األردنية املدرجة يف سوق عّمان املالي

8. اتجاهات البحوث المستقبلية المقترحة

تعــد الدراســة الحاليــة مــن الدراســات القليلــة التــي تناولــت موضــوع االشــتمال المالــي وأثــره علــى األداء المالــي فــي 
قطــاع اقتصــادي ومالــي مهميــن فــي البيئــة األردنيــة، وهــذا األمــر يســتدعي المزيــد مــن الدراســات الجديــدة التــي تتنــاول 
هــذا الموضــوع  الجديــد مــن  جوانــب أخــرى ومــن خــالل دراســة متغيــرات اضافيــة إلبعــاد الشــمول المالــي لــم تقــم الدراســة 
بتناولهــا، أو مــن خــالل دراســة االشــتمال المالــي وأثــره علــى المســؤولية االجتماعيــة لمنشــآت االعمــال المعاصــرة وغيرهــا 

مــن الدراســات، والباحثــان يقترحــان إجــراء الدراســات المســتقبلية التاليــة: 

ــة   ــات المصرفي ــة للمؤسس ــؤولية االجتماعي ــق المس ــى تحقي ــره عل ــي واث ــتمال المال دور االش  .1   
األردنيــة. البيئــة  فــي  العاملــة 

دور البنوك التجارية  األردنية في تحقيق كفاءة االشتمال المالي وأثر ذلك على ربحيتها.  .2   
ــو  ــرات النم ــى مؤش ــك عل ــر ذل ــي وأث ــتمال المال ــق االش ــي تحقي ــزي االردن ــك المرك دور البن  .3   

االردنــي. والمالــي  االقتصــادي 
قــدرة القطــاع المصرفــي االردنــي علــى تحقيــق مؤشــرات االشــتمال المالــي وتأثيــر ذلــك علــى   .4   

االقتصاديــة. التنميــة 
مؤشــرات االشــتمال المالــي وقدرتهــا علــى تحقيــق التمويــل األمثــل للمشــاريع الصغيــرة   .5   
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المراجع

• AFI )2012(, A Quick Guide to the Maya Declaration on Financial Inclusion, Alliance for Financial 
Inclusion.PP:1835-

• AFI )2013(, Alliance for financial inclusion, measuring financial inclusion; core set of financial 
inclusion indicators, Malysia.PP:1227-

• Asli Demirgüç-Kunt, Leora Klapper, Doro the Singer, Saniya Ansar, Jake Hess )2017(,”Measuring 
Financial Inclusion: The Global Financial Inclusion Index )Global Findex(”, The World Bank / 
Development Research Group.PP:1447-

• Central Bank of Jordan )CBJ( )2016(,The National Financial Inclusion Strategy 2018 – 2020, With 
support from: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit )GIZ( GmbH, http://www.
cbj.gov.jo.PP:1138-

• Central Bank of Jordan )CBJ( and, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit )GIZ( 
GmbH(2017 ) Synthesis Report, Financial Inclusion Diagnostic Study in Jordan, A2mman, Jordan.
PP:728-

• CGAP,)2011(, Global Standard-Setting Bodies and Financial Inclusion for the Poor, Toward 
Proportionate Standards and Guidance, A White Paper Prepared by CGAP on Behalf of the G-20’s 
Global Partnership for Financial Inclusion

• Dabla-Norris, E., Ji, Y., Towsend, R. and Unsal, F. )2015(, Identifying Constraints to Financial 
Inclusion and their Impact on GDP and Inequality: A Structural Framework for policy, IMF Working 
Paper No. 22.PP:112-

• GPFI )2012(, ”The G20 Basic Set of Financial Inclusion Indicators”, Global Partnership for 
Financial Inclusion, June.PP:15- 

• Sarma,mandira,(2010), Index of Financial Inclusion , Centre for International Trade and 
Development, School of International Studies , Jawaharlal Nehru University , India.

http://www.cbj.gov.jo
http://www.cbj.gov.jo


��

الشحادة، قاسم، الرفاعي

اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

• Shihadeh, F. Azzam,M. Jian, G. Xiuhua, W,. )2018(. Does Financial Inclusion Improve the Banks’ 
Performance? Evidence from Jordan. In Global Tensions in Financial Markets )pp. 117138-(. 
Emerald Publishing Limited.

• Svetlana Naumenkova, Svitlana Mishchenko and Dmytro Dorofeiev )2019(. Digital financial 
inclusion: evidence from Ukraine. Investment Management and Financial Innovations, 16)3(, 194-
205. doi:10.21511/imfi.16)3(.2019.18

• USAID،)2015(  Jordan Local Enterprise Support Project )LENS(, https://www.usaid.gov/jordan/ 

ــي النشــاط األقتصــادي الفلســطيني، رســالة •  ــي ف ــة ماجــد،)2016(، دور اآلنتشــار المصرفــي واالشــتمال المال ــو دي أب
ــة، جامعــة األزهــر، غــزة، فلســطين. ــوم االداري ــر منشــورة،كلية األقتصــاد والعل ماجســتير غي

ــدول: تجــارب بعــض •  ــات ال ــي اقتصادي ــزه ف ــي وســبل تعزي ــد هللا ،)2018( ،االشــتمال المال ــون عب بختة،بطاهر،وعق
البلــدان العربيــة، المؤتمــر الوطنــي األول حــول تعزيــز االشــتمال المالــي فــي الجزائــر آليــة لدعــم التنميــة المســتدامة، 

الجزائــر، جامعــة مســتغانم.

ــة •  ــة فــي تحقيــق المســؤولية االجتماعي ــدى المصــارف الوطني ــي ل عجــوز، حنيــن بــدر ، )2019( دور االشــتمال المال
تجــاه العمــالء، دراســة حالــة البنــوك اإلســالمية العاملــة فــي قطــاع غــزة، المجلــة المتقدمــة فــي االقتصــاد واألعمــال، 

ــد6 ، العــدد18-1،1. المجل

عبــد الدايــم، ســلوى عبــد الرحمــن )2019( ، العوامــل المؤثــرة علــى اإلفصــاح عــن مؤشــرات االشــتمال المالــي وأثرهــا • 
ــن شــمس،المجلد 23،  ــة عي ــبي، جامع ــر المحاس ــة الفك ــة- مجل ــة ميداني ــة - دراس ــوك المصري ــين أداء البن ــى تحس عل

العــدد625-3،562.

صنــدوق النقــد العربــي )2015(، »متطلبــات تبنــي اســتراتيجية وطنيــة لتعزيــز االشــتمال المالــي فــي الــدول • 
https://www.amf.org.ae،العربيــة النقــد  المركزيــة ومؤسســات  المصــارف  العربية«،أمـانـــــة مجلــس محافظــي 

منتدى اإلستراتيجيات األردني )2017( االشتمال المالي في االردن بايجاز، وزارة الثقافة،األردن.• 

ــر العلمــي التخصصــي •  ــي العــراق، المؤتم ــي ف ــاس االشــتمال المال ــد حســن،)2018(، مؤشــرات قي ــم ، احم ــة نغ نعم
ــة  ــة التقني ــال، الجامع ــات األعم ــتقبلية لمنظم ــة المس ــق الرؤي ــداع اإلداري لتحقي ــة، اإلب ــة اإلداري ــة التقني ــع للكلي الراب

ــراق. ــداد، الع الوســطى، بغ

األميــن، نوريــن مجــدي )2015(، الخدمــات الماليــة بيــن االســتبعاد واالشــتمال، مجلــة المصرفي،بنــك الســودان • 
المركــزي، العــدد 77، 12-4.

 •https://www.abj. .2018 جمعيــة البنــوك األردنيــة،)2018(، أبــرز التطــورات المصرفيــة فــي األردن خــالل عــام
org.jo

https://www.usaid.gov/jordan/fact-sheets/usaid-jordan-local-enterprise-support-network


جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

دور التعليم والتدريب التقين يف توفري احتياجات سوق العمل مبجال التكنولوجيا احلديثة

دور التعليم والتدريب التقني في توفير احتياجات سوق العمل بمجال التكنولوجيا 
الحديثة

دراسة تطبيقية على الكليات التقنية في قطاع غزة

عالء خليل محمد العكش* )1(، وائل نصار محمود بدح )2( 

)1( الجامعية للعلوم التطبيقية - قطاع غزة - فلسطين
)2( كلية تدريب غزة - فلسطين

allaa.ukosh@hotmail.com*

الملخص:

ــا الحديثــة دراســة  هدفــت الدراســة إلــى معرفــة دور التعليــم والتدريــب التقنــي فــي توفيــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجي
تطبيقيــة علــى الكليــات التقنيــة فــي قطــاع غــزة, وقــد اســتخدم الباحثــان المنهــج الوصفــي التحليلــي, وتكــون مجتمــع الدراســة مــن عــدد 
)5( مــن الكليــات التقنيــة بغــزة, وكانــت االســتبانة أداة جمــع البيانــات, وتــم تطبيــق  أســلوب العينــة العشــوائية الطبقيــة, وبلغــت عينــة 
الدراســة )324( مبحوثــاً وكانــت نســبة االســترداد %76, وحللــت البيانــات باســتخدام برنامــج SPSS اإلحصائــي, وكان مــن أهــم النتائــج 
وجــود عالقــة طرديــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن أبعــاد التعليــم والتدريــب التقنــي )مهــارة المتــدرب التقنــي,  ومهــارة المــدرب التقنــي, 
كفــاءة المنهــاج التدريبــي, حداثــة الوســائل التطبيقيــة المســتخدمة(, وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي الكليــات 

التقنيــة بقطــاع غــزة. 

الكلمات المفتاحية: التعليم التقني؛ احتياجات سوق العمل.



��

العكش، بدح

اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

The role of technical education and training In providing 
labor market needs In the field of modern technology: Applied 

Study on Technical Colleges in Gaza Strip 

Alla’a Khalil Moh. Al-ukosh* )1( , Wail Nassar Mahmoud Badah )2(

)1( University College of Applied Sciences- Gaza
)2( Gaza Training College- Gaza

allaa.ukosh@hotmail.com*

Abstract:

The study aims at identifying the role of technical education and training in meeting the labor market’s 
needs in the field of modern technology. It is an applied study on the technical colleges in Gaza Strip. 
The researchers used the descriptive analytical approach on five technical colleges in Gaza by applying 
the questionnaire as the data collection tool. The stratified random sampling method was applied and the 
sample of the study included 324 respondents with a recovery rate of 76%. The data was analyzed using 
SPSS statistical program. One of the most important results was a statistically significant correlation 
between the dimensions of education and technical training: Technical trainee skill, technical trainer 
skill, the efficiency of the training curriculum, the modernity of the applied means used; and meeting the 
labor market needs in the field of modern technology in Gaza Strip technical colleges.  

Keywords: Technical Education; Labor market needs.

مقدمة:
يتميــز العصــر الحإلــى بأنــه عصــر التكنولوجيــا؛ بســبب  تشــعب اســتخداماتها فــي جميــع مناحــي الحيــاة, كمــا يعــد التعليــم والتدريــب 
التقنــي مــن أهــم المجــاالت التــي تأثــرت بالتكنولوجيــا الحديثــة، مــن حيــث إنتــاج وتشــغيل وصيانــة األجهــزة والوســائل التقنيــة المتطــورة. 
وقــد حــرص القائمــون علــى التعليــم التقنــي إلــى العمــل علــى تطويــر وســائل ومناهــج التعليــم التقنــي، واســتيعاب مختلــف أجهــزة التقنيــة 
ــن  ــة م ــات نوعي ــك الكلي ــر تل ــرة, وضــرورة أن توف ــل المتغي ــوق العم ــات س ــةً الحتياج ــدم, وأيضــاً تلبي ــة التق ــك  لمواكب ــة, وذل الحديث
الخريجيــن التقنييــن القادريــن علــى مواكبــة  التقــدم والتطــور التقنــي فــي جميــع القطاعــات الصناعيــة والزراعيــة والتجارية...الــخ. وال 
شــك أن مؤسســاتنا التعليميــة التقنيــة بقطــاع غــزة  تعانــي كثيــًرا, نتيجــة الظــروف االقتصاديــة الســيئة، وقلــة المــوارد الالزمــة للتنميــة, 
والــذي قــد يكــون لــه تأثيــر ســلبي علــي مســتوي أداء هــذه المؤسســات, ويذكــر )Ogundele & Oyelade, 2018( أن التعليــم المهنــي 
والتقنــي يــؤدي  دوراً حيويـًـا فــي التنميــة الوطنيــة, وعليــه فــان الباحثــان يســعيان إلــى دراســة دور التعليــم والتدريــب التقنــي فــي توفيــر 
ــن  ــف يمك ــي قطــاع غــزة، وكي ــة ف ــات التقني ــم الكلي ــى أه ــق عل ــك بالتطبي ــة, وذل ــا الحديث ــال التكنولوجي ــل بمج احتياجــات ســوق العم
تطويــر قــدرات نوعيــة للمتدربيــن فــي المجــال التقنــي, مــن خــالل تحديــث المناهــج التدريبيــة, وتوفيــر أحــدث الوســائل التطبيقيــة أثنــاء 
عمليــة التدريــب التقنــي, وذلــك لضمــان تأهيــل المتــدرب ليصبــح لديــه المهــارات المناســبة لمتطلبــات ســوق العمــل, حيــث تظهــر الكثيــر 
ــك نتيجــة التحــول المركــز فــي المجتمعــات نحــو اســتبدال األجهــزة ذات  ــة, وذل ــة الحديث مــن الفــرص فــي ســوق العمــل بمجــال التقني
المواصفــات التكنولوجيــة العاليــة بأخــرى تقليديــة, أدت إلــى إيجــاد فــرص وفيــرة إلعــادة صيانتهــا وتشــغيلها, ممــا يســتوجب مــن الكليــات 
التقنيــة تطويــر قــدرات مالئمــة فــي مجــاالت التدريــب التقنــي وتطويــر مناهجــه, وأيضــاً اســتخدم وســائل تطبيقيــة للمحــاكاة والتمــرس 

مــا بيــن التدريــب االفتراضــي وواقــع ســوق العمــل الفعلــي.      

الجزء األول: اإلطار العام للدراسة

أوالً: مشكلة البحث:
ــم والتدريــب التقنــي تحديــات رئيســية نتيجــة التحــول المتســارع نحــو اســتبدال الوســائل واألجهــزة الحديثــة ذات تقنيــات  يواجــه التعلي
تكنولوجيــة عاليــة بالتقليديــة, والــذي أدى لتقــادم معظــم أســاليب ووســائل التدريــب التقنــي الحاليــة, ويؤكــد )Wu, & Hu, 2015 ( أن 
التوجــه الحالــي يتزايــد نحــو برامــج التعليــم الفنــي بــدالً مــن البرامــج التعليميــة العامــة. ويوجــد فــي قطــاع غــزة نحــو )11( مــن الكليــات 
العاملــة فــي مجــال التعليــم والتدريــب التقنــي, ويقــدر الخريجيــن مــن الكليــات محــل الدراســة فــي مجــال التعليــم والتدريــب التقنــي بنحــو 
ــا  ــزة ذات التكنولوجي ــدات واألجه ــاج المع ــة وتشــغيل وانت ــي مجــال صيان ــدة ف ــا تنشــط بغــزة مهــن وحــرف عدي ــج, كم )2498( خري
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ــن  ــزة  للراغبي ــة ممي ــارات تكنولوجي ــر مه ــن تواف ــل م ــوق العم ــات س ــن  متطلب ــا بي ــوة م ــود فج ــان وج ــظ الباحث ــد الح ــة, وق الحديث
فــي العمــل التقنــي والواقــع الحالــي, وذلــك فــي تدنــي مهــارات الكثيــر مــن خريجــي التدريــب التقنــي خاصــة فــي النواحــي التطبيقيــة 
للتكنولوجيــا الحديثــة, وتظهــر جليــاً مشــكلة القصــور فــي ســد احتياجــات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة, وأيضــاً الضعــف فــي 
إيجــاد فــرص اســتثمار عمــل جديــدة للخريجيــن بمجــال التقنيــة, باإلضافــة إلــى التكاليــف الباهظــة التــي يدفعهــا طالــب خدمــات إجــراء 
الصيانــة لألجهــزة الحديثــة, وكل ذلــك يتطلــب  تطويــر قــدرات التدريــب التقنــي كأداة رئيســية لتوفيــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــال 
التكنولوجيــا الحديثــة, إضافــة  إلــى ضــرورة تطويــر مهــارات المتدربيــن وتحديــث مناهــج التدريــب واســتخدام أحــدث الوســائل التدريبيــة 
لتحاكــي واقــع العمــل, وذلــك لمعالجــة نواحــي القصــور، ومنــح التدريــب التقنــي ميــزة تنافســية فــي ســوق العمــل. وبنــاء علــى مــا ســبق 
ذكــره، هــل يمكــن تطويــر التعليــم والتدريــب التقنــي فــي الكليــات محــل الدراســة وتحســين مخرجاتهــا التدريبيــة فــي ســد احتياجــات ســوق 

العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة بقطــاع غــزة؟.

ثانياً: أهداف البحث:
بعــد تحديــد المشــكلة ســعت الدراســة إلــى تقييــم دور التعليــم والتدريــب التقنــي فــي توفيــر احتياجات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيا 

الحديثــة لــدى الكليــات التقنيــة الرئيســة فــي قطــاع غــزة مــن خالل الوصــول إلــى األهــداف التالية:

- التعرف على مدى توافر مهارات مناسبة لدى المتدرب التقني.

- معرفة مدى كفاءة المنهاج التدريبي في الكليات التقنية في قطاع غزة.
- الكشف عن مدى حداثة الوسائل المستخدمة بالتدريب التطبيقي في الكليات التقنية في قطاع غزة.

- الوصول إلى مدى توافر مهارات مناسبة لدى المتدرب التقني.
- التعرف على واقع احتياجات سوق العمل بمجال التكنولوجيا الحديثة.

 - الكشــف عــن  العالقــة بيــن أبعــاد التعليــم والتدريــب التقنــي )مهــارة المتــدرب، مهــارة المــدرب، كفــاءة المنهــاج، حداثــة الوســائل
التطبيقيــة المســتخدمة( و توفيــر احتياجــات ســوق العمــل فــي مجــال التكنولوجيــا الحديثــة.

ثالثاً: تساؤالت الدراسة:
بناًء على عرض مشكلة وأهداف الدراسة  فإنه يمكن صياغة تساؤالت الدراسة كما يلي:

-  ما هو واقع مهارة المتدرب التقني؟
-  ما مدى كفاءة المنهاج التدريبي في الكليات التقنية في قطاع غزة؟

-  ما مدى حداثة الوسائل المستخدمة بالتدريب التطبيقي في الكليات التقنية في قطاع غزة؟
-  ما هو واقع مهارة المدرب التقني؟

-  ما هو مدي توافر احتياجات سوق العمل بمجال التكنولوجيا الحديثة؟
 -  مــا هــي العالقــة بيــن أبعــاد التعليــم والتدريــب التقنــي )مهــارة المتــدرب، مهــارة المــدرب، كفــاءة المنهــاج، حداثــة الوســائل التطبيقيــة

المســتخدمة( و توفيــر احتياجــات ســوق العمــل فــي مجــال التكنولوجيــا الحديثــة؟

رابعاً: فرضيات البحث:

في َضوِء ُمشكلة وأهداف البحِث فانه يُمكن تحديد فرضية البحِث الرئيسية كما يلي: 

فرضيات البحث	 

ــا  ــل بمجــال التكنولوجي ــر احتياجــات ســوق العم ــي وتوفي ــدرب التقن ــارة المت ــدى مه ــن م ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دالل - توجــد عالق
ــة بغــزة.  الحديث

ــا  ــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجي ــي وتوفي ــاج التدريب ــاءة المنه ــن مــدى كف ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دالل - توجــد عالق
ــة بغــزة. الحديث

ــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــال  ــة الوســائل المســتخدمة بالتدريــب وتوفي ــن مــدى حداث ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دالل - توجــد عالق
ــة بغــزة. ــا الحديث التكنولوجي

- توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين مدى مهارة المدرب وتوفير احتياجات سوق العمل بمجال التكنولوجيا الحديثة بغزة.



��

العكش، بدح

اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

خامساً: أهمية البحث:
ويمكن إبراز أهمية هذه الدراسة على النحو التالي:

أ- األهمية النظرية:

مــع األخــذ بعيــن االعتبــار قلــة الدراســات الســابقة التــي تناولــت التدريــب التقنــي  ودوره فــي توفيــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــال 
التكنولوجيــا الحديثــة، فــإن األهميــة النظريــة للدراســة الحاليــة تكمــن فــي إمكانيــة التحفيــز علــى وضــع خطــط عمليــة لتطويــر دور التعليــم  
المهنــي والتقنــي فــي مجــال توفيــر احتياجــات ســوق العمــل فــي مجــال التكنولوجيــا الحديثــة, وذلــك شــجع الباحثــان علــى بــذل مزيــد مــن 
الجهــود العلميــة فــي هــذا المجــال, إضافــة إلــى أنــه مــن الممكــن أن تحفــز الدراســة الحاليــة علــى وضــع خطــط عمليــة لتطويــر أســاليب 
التدريــب التقنــي وتأصيــل االهتمــام بــه, كمــا أن هنــاك أهميــة للدراســات اإلداريــة فــي مجــال تقنيــات التدريــب ودورهــا بســد احتياجــات 

ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة, باعتبارهــا توفــر فــرص عمــل كبيــرة للخريجيــن فــي قطــاع غــزة.  

ب- األهمية التطبيقية: 

تــم تنفيــذ الدراســة علــى عــدد )5( مــن الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة, والتــي لهــا دور رئيســي فــي تقديــم خدمــات التعليــم والتدريــب 
التقنــي، كمــا تعتبــر مــن أهــم كليــات التدريــب التقنــي بغــزة ويمكــن توضيــح نقــاط إضافيــة لألهميــة التطبيقيــة للدراســة مــن خــالل اآلتــي: 

ــى 	  ــة، حيــث تعمــل عل ــات التقني ــات ومعاهــد الكلي ــة مناســبة لكلي ــم برامــج تدريبي ــاج الدراســة فــي تصمي ممكــن أن تســاعد نت
ــة. ــا الحديث ــي ظــل التكنولوجي ــاءات و المهــارات الالزمــة لســوق العمــل ف تســليح الطــالب بالكف

توفير اقتراحات وتوصيات عملية لتنفيذ برامج تدريبية ذات كفاء عالية تناسب سوق العمل بغزة. 	 
تعد نتائج مثل هذه الدراسات أداة ومرجعًا هاًما في تحسين أداء الكليات التقنية بغزة. 	 
ممكــن أن تكشــف نتائــج تلــك الدراســة عــن نقــاط القصــور فــي التدريــب التقنــي وكيــف يمكــن تطويــره؛ لتوفيــر احتياجــات 	 

ــة. ــا الحديث ســوق العمــل بمجــال التكنولوجي

الجزء الثاني اإلطار النظري

أوالً: مفهوم التعليم والتدريب التقني 
يعــد التعليــم والتدريــب التقنــي مــن أهــم قطاعــات التعليــم بوصفــه أحــد أهــم المحــاور االقتصاديــة للــدول الســاعية نحــو النمــو 
ــى  ــا عل ــي صناعته ــد ف ــاة تعتم ــائل وأدوات الحي ــم وس ــت معظ ــث أضح ــا, حي ــر التكنولوجي ــل عص ــي ظ ــك ف ــور, وذل والتط

ــي: ــو التال ــى النح ــي عل ــب التقن ــم والتدري ــم التعلي ــن عــرض مفاهي ــة, ويمك ــا الحديث التكنولوجي

التعليم التقني   -1  
تــم تنــاول بعــض مفاهيــم التعليــم التقنــي مــن النواحــي  النظريــة التــي تشــمل عرًضــا لنظريــات التعليــم التقنــي ومفاهيمــه 
المتعــددة مــن حيــث األهميــة والنشــأة واألهــداف والفــروق بيــن التعليــم األكاديمــي والتقنــي،  وقــد عرف عطــوان )2001( 
التعليــم التقنــي  بأنــه  عمليــة حصــول الفــرد علــى  مهــارات ومعلومــات واتجاهــات، أو تطويرهــا لديــه، بطريقــة تــؤدي 
ــك  ــذ جــزء مــن العمــل  أو بعمــل متكامــل وبشــكل مناســب, وتشــمل االعــداد لتل ــى تنفي ــادراً عل ــه ليصبــح ق ــل أدائ لتعدي
البرامــج لتأهيلــه لمزاولــة مهنــة معينــة أو زيــادة كفاءتــه فــي مهنــة يمارســها, بينمــا عرفــه الطويســي ) 2013( بأنــه ذلــك 
النظــام مــن التعليــم الــذي يقــدم معــارف نظريــة وتدريبــات عمليــة موجهــة لســوق العمــل، ويشــمل علــى برامــج دراســية 
ــة  ــة التعليمي ــع أشــكال العملي ــه جمي ــة واالقتصــاد,  وعــرف أيضــاً بأن ــة مجــاالت الصناعــة والزراعــة  والفندق ــي كاف ف
ومســتوياتها التــي تتضمــن باإلضافــة للمعــارف العامــة دراســة التكنولوجيــا والعلــوم المتصلــة بهــا واكتســاب المهــارات 
العلميــة واالدراك المتصــل فــي الممارســات المهنيــة فــي قطاعــات الحيــاة االقتصاديــة واالجتماعيــة )الحلبــي, 2012(. 

التدريب التقني   -2  
يعــد التدريــب التقنــي الجانــب العملــي والميدانــي فــي عمليــة التعليــم التقنــي, والــذي يركــز أكثــر علــى تلقيــن وإكســاب 
ــتهدف,   ــل المس ــع العم ــي واق ــو ف ــا ه ــة، كم ــزة التقني ــائل واألجه ــتخدام الوس ــة اس ــي كيفي ــدة ف ــارف جدي ــارات ومع مه
ــة  ــدرات الفني ــارات والق ــن المه ــن مجموعــة م ــذي يتضم ــم ال ــواع التعل ــن أن ــوع م ــه ن ــه العاجــز ) 2008( أن ــد عرف وق
والتوجيهــات الســلوكية التــي يقــوم بهــا معلمــو التعليــم المهنــي والتقنــي بإكســابها للطلبــة بهــدف احــداث تغييــرات مرغــوب 
بهــا فــي شــتى المهــن, والمســاهمة فــي احــداث التنميــة االقتصاديــة المطلوبــة, ومواكبــة التطــورات التكنولوجيــة الســريعة, 
ويؤكــد Chodasová وآخــرون 2015,  أن التعليــم التقنــي هــو عمليــة مــن خاللهــا يكتســب ويطــور الشــخص معــارف 
ومهــارات وقــدرات ومواقــف جديــدة, لذلــك يجــب أن يكــون التعليــم التقنــي  قــادر علــى التكيــف الفــوري مــع ظــروف 
ــة  ــي هــو النشــاط المتســم بالصبغــة العملي ــى أن التدريــب المهن ــه مــن المدخــل التدريبــي عل ــه فالت ســوق العمــل, وعرف
باكتســاب المتــدرب مهــارات محــددة فــي عمليــة مــن عمليــات االنتــاج أو التشــغيل أو الصيانــة أو االدارة، وقــد يخضــع 

لمســتوى تعليــم معيــن أو لفئــة  عمريــة محــددة، أو لفتــرة زمنيــة معينــة )أبوعصبــة, 2005(.

وبعــد عــرض عــدد مــن المفاهيــم التــي تناولــت التعليــم والتدريــب التقنــي فإنــه يمكــن للباحثيــن اقتــراح تعريــف للتعليــم التقنــي 
بأنــه أســلوب تعليمــي يشــتمل علــى مناهــج نظريــة تترجــم فــي تطبيقــات تقنيــة بشــكل مهــارات ومعــارف, تتصــل بشــتى المجــاالت 



جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

دور التعليم والتدريب التقين يف توفري احتياجات سوق العمل مبجال التكنولوجيا احلديثة

المهنيــة بهــدف تأهيــل األفــراد لالنخــراط الفــوري فــي ســوق العمــل.   

أهداف التعليم التقني 

يهــدف التعليــم التقنــي إلــى توفيــر خريجيــن ذي كفــاءات عاليــة تســتطيع االندمــاج الفــوري فــي ســوق العمــل, وتســد احتياجاتــه مــن المهــن 
والوظائــف ذات الطبيعــة التقنيــة، ويمكــن ذكــر أهــم أهــداف التعليــم والتدريــب التقنــي حســب  )أبوعصبــة, 2005( كمــا يلــي: 

تنمية االتجاهات االيجابية لدى المتدربين كقيمة رئيسية التي يستمد منها المجتمع توجهات نموه وتطوره. . 	
مقابلة احتياجات المجتمع من العاملين وتلبيتها بمعناهما الواسع من العمالة الماهرة. . 	

العمل على تلبية  حاجات العمال من حيث الوعي واالدراك لكل جديد ليكونوا أكثر تأهيالً. . 	

اكســاب الفــرد المعــارف المالئمــة لتخصصــه وفــق األســس والمعاييــر المقبولــة فــي ســوق العمــل، )حمــاد، النخالــة, . 	
.)2008

تزويــد المجتمــع بالقــوى العاملــة الماهــرة والمؤهلــة، ومواكبــة التطــورات العلميــة والتكنولوجية الحديثــة )المحاريق, . 	
.)2014

التعليم التقني وسوق العمل 

ــر  ــول كبي ــدث تح ــد ح ــة, وق ــات االقتصادي ــن القطاع ــة ضم ــة ومهني ــاالت أكاديمي ــي مج ــرص ف ــن الف ــر م ــل الكثي ــوق العم ــر س يوف
نتيجــة الزيــادة المســتمرة فــي طلــب مهــن تقنيــة خصوصــاً بعــد االنتشــار الواســع فــي شــتى المجــاالت لوســائل وأجهــزة تعمــل بواســطة 

ــي:  ــم التقنــي كمــا يل ــة وتشــغيل، ويمكــن عــرض توجهــات التعلي ــك مــن صيان ــه ذل ــة, ومــا يتطلب ــا حديث تكنولوجي

- أهمية التعليم التقني في أسواق العمل

ــة حيــث يذكــر )العجــوري, ص2,  ــات التقني ــر فــرص عمــل مناســبة لخريجــي الكلي ــزة األساســية فــي توفي أصبــح ســوق العمــل الركي
2011(  أن الغــرض مــن التعليــم والتدريــب المهنــي، يكمــن فــي  تلقيــن المعرفــة بالعلــوم والتكنولوجيــا، فــي مجــاالت مهنيــة واســعة  
وتنميــة الكفــاءات التقنيــة والمهنيــة المطلوبــة، ويعتبــر التدريــب التقنــي مــن أهــم حلقــات الوصــل بيــن النظــام التعليمــي وســوق العمــل، 
ــدرة  ــد الماضــي مــن حيــث المؤسســات والق ــي فــي العق ــم التقن ــاك  نمــو ســريع للتعلي ويؤكــد )Mahajan& Golahit, 2017( أن هن
االســتيعابية,  كمــا يرجــع الالمــي, النعيمــي )2003( أن التطــورات  الســريعة فــي شــتى مجــاالت الحيــاة، جعلــت مــن هــذا العصــر عصــر 
للمعرفــة والمعلومــات واالتصــاالت والعقــول، واأليــدي الماهــرة أكثــر مــن االعتمــاد علــى رأس المــال، وقــد عــززت تلــك التحــوالت مــن 
أهميــة التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي, ويــرى Ro�en, وآخــرون 2018,  أن هــدف التعليــم التقنــي تزويــد الطــالب بالتدريــب التقنــي 
ــم  ــب العــام إلعدادهــم لســوق العمــل, ويذكــر )Anke & Agnes, 2019 ( أن مؤسســات التعلي ــة محــددة, والتدري ــي مجــاالت مهني ف
والتدريــب المهنــي قائمــة علــى توفيــر فــرص العمــل ورفــع القــدرة التنافســية االقتصاديــة ألصحــاب العمــل وكعــالج لبطالــة الشــباب, 
وذكــر عطــوان )2001( أن نظــم التعليــم والتدريــب هــي الكفيلــة بإعــداد أفــراد المجتمــع، وأصبــح لزامــاً عليهــا تهيئــة أفرادهــا وتزويدهــم 
بقــدرات متقدمــة فــي المعــارف والمهــارات والقيــم تمكنهــم مــن مواجهــة تحديــات الواقــع، وذلــك مــن خــالل برامــج مرنــة ومتنوعــة، كمــا 

أن البرامــج  واألنشــطة التعليميــة يجــب أْن توفــر تعليمــاً أو تدريبــاً مناســباً لســوق العمــل، 

- التعليم التقني وتوفير فرص العمل 

تعانــي أســواق العمــل فــي فلســطين مــن ركــود اقتصــادي وتــدٍن فــي  فــرص العمــل المتاحــة بشــكل عــام, نتيجــة السياســات االقتصاديــة  
ــق  ــر المحاري ــا يذك ــغيل, كم ــة للتش ــرص مالئم ــاد ف ــوي إليج ــال حي ــي  مج ــم التقن ــراء أن التعلي ــن الخب ــر م ــرى الكثي ــالل, وي لالحت
)2014( أن التعليــم التقنــي الموجــه نحــو مهــارات حياتيــة والتــي تشــمل علــى كفايــات أساســية للمتطلبــات التكنولوجيــة واالجتماعيــة هــو 
ضــروري عنــد المشــاركة فــي أدوار منتجــة ضمــن مجتمعــات دائمــة التغييــر,  ويــرى أحمــد ) 2013( أن للمؤسســات المهنيــة أهميــة 
كبيــرة فــي تلبيــة حاجــات ســوق العمــل, وذلــك فــي تحقيــق النهضــة العلميــة والتقنيــة, وباعتبارهــا أيضــاً مصــدراً رئيســياً إلعــداد العمالــة 
ــة  ــرات العلمي ــة التحــوالت والمتغي ــي مواجه ــة, وف ــة والثقافي ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــي التنمي ــع ف ــا المجتم ــي يحتاجه ــة, والت المؤهل

والتكنلوجيــة الحاليــة والمســتقبلية.

- التعليم التقني وتطوير سوق العمل

ســاهم التعليــم التقنــي فــي تطويــر جوهــري فــي ســوق العمــل خاصــة فــي الــدول الناميــة, التــي اضطــرت إلــى مواكبــة التغييــر الهائــل 
فــي متطلبــات أســواق العمــل بمجــال المنتجــات والخدمــات الجديــدة والتــي ترتكــز أيضــاً علــى المعرفــة واالبتــكار,  حيــث يركــز عبــدهللا 
)2012( علــى أهميــة الثــورة المعرفيــة نتيجــة للتقــدم التقنــي والمعلوماتــي الســريع, واالســتثمار فــي تنميــة رأس المــال البشــري كركيــزة 
أساســية لتحقيــق التنميــة الشــاملة, وذلــك مــن خــالل التركيــز علــى الفــرد المتعلــم القــادر علــى التوافــق مــع هــذا التقــدم العلمــي والتقنــي 
وتغييراتــه المســتمرة, والمســاهمة فــي عمليــات اإلبــداع واالبتــكار, حيــث يمثــل التعليــم والتدريــب المهنــي بصــوره المتعــددة بعــداً مهمــاً 
ــات الســوق  ــه آلي ــذي تحكم ــي ظــل النظــام العالمــي ال ــى المنافســة ف ــادر عل ــج, والق ــع المنت ــة المجتم ــة الشــاملة إلقام ــاد التنمي ــن أبع م
ــه  ــم اهتمامــاً كبيــراً, ووفــرت ل واقتصاداتــه, حيــث تنبهــت المجتمعــات الصناعيــة لهــذه الحقيقــة مبكــراً, فأولــت هــذا النــوع مــن التعلي
جانبــاً مــن مدخالتــه  ووضعــه فــي المكانــة  الالئقــة بــه, ويــري المولــى )2012( أنــه تنتشــر فــي معظــم البلــدان العربيــة  ظاهــرة عــدم 
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الموائمــة مــا بيــن مخرجــات التعليــم والتدريــب التقنــي واحتياجــات ســوق العمــل وتــزداد خطــورةً واتســاعاً, وبــرزت هــذه اآلثــار فــي 
بطالــة متزايــدة وانتاجيــة منخفضــة, وضعــف فــي القــدرة التنافســية واعتمــاد متزايــد علــى المهــارات األجنبيــة, ويذكــر بدرخــان)2014( 
أن التعليــم المهنــي يحتــل مكانــة هامــة فــي السياســات التربويــة للــدول المتقدمــة والناميــة كافــة، لمــا يوفــره مــن مزايــا كثيــرة فــي النظــام 
التعليمــي ومياديــن العمــل, وتنبــع أهميتــه مــن كونــه ضــرورة ألي مجتمــع لضمــان وجــود الكفــاءات البشــرية المؤهلــة والمدربــة التــي 
تســتطيع القيــام بــكل مــا تحتاجــه الخطــط التنمويــة فيهــا, وحســب )تقريــر مؤشــر التعليــم التقنــي والتدريــب المهنــي 2014( يعــد قطــاعِ 
التعليــم التقنــي والتدريــب المهنــي فــي البلــدان العربيــة وظيفــة  ثانيــة تتمثــل  فــي توفيــِر العمالــِة المعرفيــة مــن المســتويات الوســيطة التــي 
يحتــاج إليهــا اقتصــاد المعرفــة وذلــك لمواجهــة تحديــات العولمــة  المتمثلــة  فــي تحييــِد آثاِرهــا الســلبية واالقتصاديــة واالجتماعيــة، ورفــعِ 
القــدرات علــى تطبيــق  المعــارِف المهنيــة  المكتَســبة فــي مســارات اإلنتــاج المختلفــة,  بمــا يــؤدي إلــى تحســيِن المواءمــة بيــن العــرض 

والطلــب خاصــة فــي مجــاالِت االقتصــاد الجديــد.

التعليم التقني والتكنولوجيا  

ــة  ــاة االقتصادي ــة,  أثــرت علــى معظــم  نواحــي الحي ــة بوســائلها وتقنياتهــا المتقدمــة تحــوالت جذري ــا الحديث أحــدث انتشــار التكنولوجي
ــك  ــع تل ــالءم م ــات لتت ــم المجتمع ــادات وقي ــكيل ع ــي تش ــادة ف ــة, وإع ــاط المعيش ــي أنم ــعة ف ــرات واس ــى تغيي ــة, وأدت إل واالجتماعي
ــي  ــي,  خاصــة  ف ــل التقن ــي ســوق العم ــة ف ــرة ومتنوع ــات كبي ــرت احتياج ــه ظه ــر؛ وعلي ــي تتصــف بالســرعة والتغيي التحــوالت الت
مجــال صيانــة وتشــغيل وســائل التكنولوجيــا الحديثــة, وأدت إلــى ضــرورة االهتمــام فــي برامــج التعليــم والتدريــب التقنــي بمــا يواكــب 
التطــورات التكنولوجيــا, ووفــرت فــرص عمــل جديــدة فــي مجــال الوظائــف التقنيــة, ويــرى الشــرقاوي )2003( أن التكنولوجيــا الحديثــة 
تتمثــل بأنهــا القــدرة علــى اكتســاب مهــارات علــى كيفيــة اســتخدام كل مــا هــو جديــد وحديــث فــي مجــال توظيــف مســتحدثات التكنولوجيــا 
ــى التعامــل معهــا وتوظيفهــا فــي  ــم عل ــدرة المعل ــادة ق ــة وأســاليب تدريســية, بهــدف زي ــة مــن أجهــزة وآالت حديث ــة التعليمي فــي العملي
العمليــة التعليميــة, وحســب تقريــر )المجلــس االقتصــادي 2017( إن قطــاع التعليــم المهنــي والتقنــي والتدريــب يعتبــر مــن أهــم أدوات 
التنميــة االقتصاديــة والبشــرية, وذلــك مــن خــالل  اعــداد الشــباب وتأهيلهــم لتلبيــة  احتياجــات ســوق العمــل، وأيضــاً  فــي تدريــب العمــال 
علــى  ممارســات لرفــع كفاءتهــم ومواكبــة التطــورات التكنولوجيــا, ويذكــر )Christian, 2011( أن التعليــم التقنــي يهتــم فــي  تنميــة 
المــوارد البشــرية التكنولوجيــة النوعيــة الموجهــة نحــو مجموعــة مــن الحرفييــن المهــرة, واالعتمــاد علــى الــذات فــي المجــاالت المهنيــة 
ــة الالزمــة  ــة  بالمؤهــالت التقني ــة يجــب أن يــزود الطلب ــة, ويــرى )Cástková, & Kropác, 2015( أن تدريــس المــواد الفني والتقني
للتعامــل مــع المواقــف اإلشــكالية )الحاليــة والمســتقبلية( المرتبطــة باســتخدام التكنولوجيــا, وضمــن فهــم  لألنظمــة والعمليــات الفنيــة، و 

تطويــر متطلبــات ســوق  العمــل الفنــي.  

ــا يؤثــر علــى جميــع مجــاالت الحيــاة اليوميــة. وعليــه؛ ال بــد مــن بنــاء برامــج  ويــرى الباحثــان أن التكنولوجيــا الحديثــة أصبحــت واقعً
تعليميــة جديــدة فــي المجــال التقنــي والمهنــي، يكــون محــور ارتكازهــا فــي توفيــر أســس للمهــارات والمعــارف التــي يجــب توافرهــا فــي 

خريجــي الكليــات التقنيــة، وذلــك لمســاعدتهم فــي االنخــراط الحيــوي والســريع فــي ســوق العمــل وتعزيــز قطاعــات االقتصــاد.  

أسباب ضعف التعليم التقني 

يواجــه التعليــم والتدريــب التقنــي العديــد مــن التحديــات تعيــق مــن خطــط تطويــر برامجــه, بمــا يواكــب التغييــرات المســتمرة فــي مجــال 
التكنولوجيــا الحديثــة، التــي أوجــدت واقعـًـا جديــدًا يســتلزم النهــوض فــي أدوات ووســائل ومنهجيــة التعليــم التقنــي، ليقابــل متطلبــات ســوق 
العمــل مــن مهــارات ومعــارف تقنيــة عاليــة المســتوى، ويمكــن ذكــر أهــم أســباب ضعــف التعليــم التقنــي كمــا ذكــرت )منظمــة العمــل 

العربيــة, 2009( علــى النحــو التالــي:

عــدم وجــود اســتراتيجية وسياســة وطنيــة للتعليــم بمعظــم الــدول العربيــة, وإن وجــدت فإنهــا غالبــاً  ال تناســب  واقــع . 	
لتطبيق. ا

 ضعف في مساهمة القطاع الخاص وإنشاء الشراكات مع مؤسسات التعليم والتدريب الحكومي.	. 
النظرة السلبية واالعتقاد الخاطئ للمجتمع في تدني أهمية التعليم التقني أدى لضعف في اإلقبال عليه. . 	
المحدودية في تطوير قدرات المدربين لمواءمة المستجدات التقنية المعاصرة.  . 	
تقادم نمطية التخصصات والمناهج التدريبية وقصور الكثير من البرامج التدريبية للتعليم التقني.  . 	
وجود ضعف في االستعداد الذهني من قبل المدربين للتعامل مع تقنيات التعليم الحديثة.. 	
اســتخدام أســاليب التدريــب التقليديــة التــي تعتمــد علــى التلقيــن، وأنمــاط متقادمــة ال تتوافــق مــع متطلبــات التدريــب . 	

الحديثــة. 
ــل . 	 ــن ورش العم ــتلزماته م ــة ومس ــه التطبيقي ــبب طبيعت ــام بس ــم الع ــة بالتعلي ــي مقارن ــم التقن ــف التعلي ــاع تكالي ارتف

واألجهــزة الحديثــة )النجمــي, 2006(. 

	 ..)Raza & Khalid, 2017( تقادم المناهج التدريبية وعدم إجراء مراجعات دورية لمناهج التدريب المهني

ــادم أســاليب وأجهــزة  ــا تق ــة, أهم ــدول النامي ــي معظــم ال ــات متشــابهة ف ــي مــن مشــاكل وتحدي ــي يعان ــم التقن ــان أن التعلي ــرى الباحث وي
التدريــب المهنــي, باإلضافــة إلــى ضــرورة  تطويــر مناهــج التعليــم المهنــي,  والحــرص علــى التطويــر الدائــم لمهــارات المدربيــن, وذلــك  
لتحقيــق الغايــات المرجــوة مــن ذلــك النــوع مــن التعليــم, كمــا يؤكــد )Distal et al., 2012(علــى أهميــة التقييــم المســتمر لجــودة األدوات 
التعليميــة الماديــة للتعليــم الفنــي والتقنــي ويضيــف )Bozick & Dalton, 2015( أن تطويــر مناهــج  التعليــم المهنــي والتقنــي  بشــكل 

متكامــل يحســن مــن االســتعداد األكاديمــي والمهنــي المســتهدف. 



جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

دور التعليم والتدريب التقين يف توفري احتياجات سوق العمل مبجال التكنولوجيا احلديثة

ثانياً: الدراسات السابقة
اتفقــت معظــم الدراســات الســابقة )Alcaraz , وآخــرون،  2019, األغــا، 2018,  الشمســي، Odo ,  ,2017 وآخــرون، 2017, 
ــا  ــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجي ــي فــي توفي ــب التقن ــم والتدري ــة التعلي ــى دور وأهمي Hirschy  وآخــرون 2015(, عل

ــك الدراســات و نتائجهــا: ــي اســتعراض ألهــم تل ــة، وفيمــا يل الحديث

ــم فــي  إنشــاء برامــج  ــى شــركة متوســطة الحجــم تهت ــذ  بحــث تطبيقــي  عل ــى  تنفي ســعت دراســة Alcaraz,  وآخــرون  )2019(, إل
تركــز علــى قطــاع الصناعــة )مثــل الســياحة و صناعــة االتصــاالت( وتدعــم الحلــول الشــاملة لتعزيــز تلــك القطاعــات, وصــوالً إلــى 
ــى  ــن عل ــوا قادري ــن ليكون ــن متعددي ــي, وأيضــاً تدريــب  فنيي ــم الفن ــادرة للتعلي ــذ  مب ــل العوامــل الرئيســية الخاصــة فــي نجــاح تنفي تحلي
العمــل بكفــاءة فــي تلــك الصناعــات, وفــي اطــار  تحالــف بيــن القطاعيــن العــام والخــاص فــي جمهوريــة الدومينيــكان, وقــد اعتمــدت 
منهجيــة الدراســة علــى أســلوب المقابــالت والمالحظــات وأســلوب تحليــل المحتــوى, وكان مــن أهــم النتائــج أن احتياجــات التعــاون مــا 
بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام يتطلــب إيجــاد اســتراتيجية تنافســية قويــة تعتمــد علــى الفنييــن المؤهليــن القادريــن علــى تقديــم خدمــات 
متعــددة, كــي تكــون المحــرك الرئيســي فــي  أســلوب مبــادرة  األعمــال التجاريــة  للتعليــم الفنــي, والتــي تعمــل علــى  تجنيــد تحالــف كبيــر 
مــن أصحــاب المصلحــة، والمشــاركة فــي نهــج نجاحــات صغيــرة نظاميــة مــن أســفل إلــى أعلــى، وقــد ينتــج عــن هــذه المبــادرة فوائــد 
اقتصاديــة كبيــرة للشــركات وتغييــر جوهــري للجوانــب األساســية للتعليــم التقنــي المســتهدف, أمــا دراســة األغــا )2018( فقــد هدفــت 
إلــى التعــرف علــى دور التعليــم المهنــي فــي تلبيــة احتياجــات  ســوق العمــل فــي محافظــات غــزة دراســة تطبيقيــة علــى كليــة فلســطين 
ــم التقنــي فــي  ــم اســتخدام المنهــج الوصفــي التحليلــي, وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة أن درجــة تقديــر التعلي التقنيــة ديــر البلــح, وقــد ت
تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل الفلســطيني جــاءت بدرجــة كبيــرة بنســبة )76.40 %(، أيضــأ وجــود فــروق ذات داللــة احصائيــة بيــن 
متوســطات دور التعليــم التقنــي فــي تلبيــة احتياجــات ســوق العمــل الفلســطيني فــي محافظــات غــزة تعــزى لمتغيــرات الجنــس والعمــر, 
واتضــح أن الفــروق كانــت لصالــح الذيــن تزيــد أعمارهــم عــن  20 ســنة فأكثــر, مــن ناحيــة أخــرى هدفــت دراســة الشمســي )2017( 
ــه،  ــي ومخرجات ــب التقن ــم والتدري ــن مدخــالت التعلي ــة بي ــل العالق ــي اليمــن، وتحلي ــي ف ــم والمهن ــب والتعلي ــع التدري ــى تشــخيص واق إل
وتحديــد أوجــه القصــور التــي يعانــي منهــا، وذلــك لتجنبهــا مســتقبالً، وقــد اســتخدم المنهــج الوصفــي المســحي وتحليــل المضمــون، وكان 
مــن أهــم نتائــج الدراســة عــدم وجــود تــوازن بيــن مدخــالت ومخرجــات التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي ومتطلبــات التنميــة، اضافــة 
لغيــاب اســتراتيجية ورؤيــة واضحــة لتحديــد أهميــة هــذا النــوع مــن التعليــم الوســطي )المهنــي( والتعليــم العالــي فــي تحقيــق اســتراتيجيات 
التطويــر والتنميــة, بينمــا ســعت دراســة Odo J.U وآخــرون  )2017( إلــى التعــرف علــى دور التعليــم التقنــي كواحــد مــن أكثــر وســائل 
تنميــة المــوارد البشــرية فعاليــة, ومناقشــة حــال القــوى العاملــة الفنيــة الماهــرة فــي نيجيريــا وتأثيرهــا علــى التطــور التكنولوجــي, وتعزيــز 
شــراكة القــوى العاملــة الالزمــة لتطويــر مناهــج للتدريــب التقنــي, ودور المجتمــع والحكومــة واألفــراد,  وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة أن 
التعليــم التقنــي يمكــن أن ينمــي المــوارد المــوارد البشــرية فــي نواحــي المهــارات التكنولوجيــة الالزمــة لمواكبــة ســرعة التحــول العالمــي 
التكنولوجــي واالقتصــادي, وأن تطــور نيجيريــا يتطلــب وجــود مؤسســات تقنيــة ومهنيــة مجهــزة جيــدًا مــن حيــث أدوات ومناهــج التعليــم 
التقنــي الحديثــة، وأيضــاَ مطلــوب مــن الحكومــة االســتثمار بجديــة بالغــة فــي التعليــم التقنــي، حيــث ال يمكــن ألي دولــة أن تنافــس بفعاليــة 
فــي الســوق العالميــة اال مــن خــالل القــوى العاملــة المتعلمــة ذات المســتوى التعليمــي الجيــد, بينمــا ركــزت دراســة حمــدان  )2017( 
علــى قيــاس أثــر التعليــم التقنــي والتدريــب المهنــي علــى التنميــة االقتصاديــة فــي قطــاع غــزة خــالل الفتــرة 1995 - 2016 ، واســتخدم 
الباحــث المنهــج القياســي لتقديــر العالقــة االنحداريــة بيــن المتغيــرات المســتقلة )العمالــة التامــة، إجمالــي التكويــن الرأســمالي  الثابــت، 
عــدد خريجــي التعليــم التقنــي، عــدد خريجــي التدريــب المهنــي( مــع المتغيــر التابــع نصيــب الفــرد مــن إجمالــي الناتــج المحلــي باألســعار 
ــة التامــة فــي  ــادة العمال ــي أن زي ــة التامــة %38 وهــذا يعن ــة العمال ــج الدراســة  أن مرون ــة فــي قطــاع غــزة، وكان مــن أهــم نتائ الثابت
ــذا  ــي بلغــت %24 وه ــب المهن ــة التدري ــة بنســبة 38 %،  وأن  مرون ــة االقتصادي ــادة التنمي قطــاع غــزة بنســبة 100 % ســيؤدي لزي
ــت  ــا هدف ــي قطــاع غــزة, بينم ــة بنســبة 24 % ف ــة االقتصادي ــادة التنمي ــي بنســبة 100 % ســيؤدي لزي ــب المهن ــادة التدري ــي أن زي يعن
دراســة Hirschy وآخــرون )2015( إلــى التعــرف علــى واقــع طــالب التعليــم التقنــي الذيــن يســعون للحصــول علــى شــهادة مســاعد فــي 
المعاهــد التقنيــة التــي تعمــل وفــق نظــام دراســي لمــدة عاميــن, ونفــذت الدراســة فــي جامعــة )University of Louisville( بالواليــات 
المتحــدة األمريكيــة, وتــم تنــاول العديــد مــن النمــاذج لتقــدم أفضــل نمــوذج  مفاهيمــي لنجــاح الطــالب فــي التعليــم المهنــي والتقنــي فــي 
كليــات المجتمــع, وقــد اعتمــد الباحثــون علــى أســلوب المتابعــة والمالحظــة للطلبــة بعــد المرحلــة الثانويــة وذلــك بتطويــر نمــاذج تهــدف 
إلــى وصــف دقيــق للظــروف والخصائــص التــي تــؤدي إلــى تناقــص أعــداد الطلبــة نحــو إكمــال الدراســة بالكليــات المهنيــة, وحاولــت 
النمــاذج شــرح تجــارب  بعــض الطــالب فــي كليــات المجتمــع المهنيــة, وكان مــن أهــم نتائــج الدراســة أن برامــج كليــة المجتمــع المهنيــة 
توفــر فرصــة لحيــاة أفضــل لكثيــر مــن المهتميــن مــن الطــالب ضمــن  القــوى العاملــة, باإلضافــة إلــى أنــه  يمكــن أن يســاعد النمــوذج 
المفاهيمــي المقتــرح أعضــاء هيئــة التدريــس بالكليــة المجتمعيــة للنهــوض بهــا، وأيضــاً يوفــر دعــم للمســؤولين وصنــاع السياســة فــي 

وضــع وتصميــم سياســات وبرامــج لدعــم نجــاح الطلبــة المهنييــن.

الفجوة البحثية ما بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة

ــز  ــك  بتماي ــمولية وذل ــا؛ الش ــدة منه ــاور ع ــن مح ــابقة م ــات الس ــة والدراس ــة الحالي ــوع الدراس ــن موض ــا بي ــك اختالفً ــظ أن هنال لوح
الدراســة الحاليــة بربطهــا للتدريــب التقنــي بأبعــاده المفترضــة وتوفيــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة, بينمــا معظــم 
الدراســات الســابقة تناولــت التدريــب التقنــي بمفهــوم عــام, واختلفــت الدراســة الحاليــة أيضــاً باختــالف بعــض متغيراتهــا مقارنــة فــي 
متغيــرات الدراســات الســابقة, وكذلــك انفــردت الدراســة بمجــال التطبيــق فــي بحــث دور التعليــم والتدريــب التقنــي فــي توفيــر احتياجــات 
ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة لمعظــم الكليــات التقنيــة فــي قطــاع غــزة مــن وجهــة نظــر خرجيهــا, وأيضــاً مــن حيــث عمــق 
النتائــج فقــد توصلــت الدراســة الحاليــة لنتائــج أكثــر شــموالً ودقــة وارتباطــاً, نظــراً للعــدد الكافــي مــن الكليــات عينــة الدراســة, وكذلــك 

تعــدد أبعــاد متغيراتهــا مقارنــة بمحدوديــة غالبيــة أبعــاد متغيــرات الدراســات الســابقة. 



��

العكش، بدح

اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

الجزء الثالث: منهجية الدراسة

أوالً: منهج الدراسة:  
ــاً، حــث يصــف  ــاً أو كمي ــة ويصفهــا كيفي ــى دراســة الظاهــرة كمــا هــي واقعي ــذي يعتمــد عل ــي ال ــي التحليل ــم اســتخدم المنهــج الوصف ت
ــدار هــذه الظاهــرة أو حجمهــا أو  ــة توضــح مق ــام ذات دالل ــر الكمــي يترجــم بأرق ــي الظاهــرة وخصائصهــا، أمــا التعبي األســلوب الكيف

ــات الدراســة. ــم اعتمــاد االســتبيان كأداة لجمــع بيان درجــة ارتباطهــا مــع الظواهــر األخــرى، كمــا ت

 مصادر البيانات:

 تم استخدام مصدرين للبيانات كما يلي:

	 ــات • ــة عــن أســئلة و فرضي ــا لإلجاب ــم تحليلهــا إحصائي ــم ت ــة ث ــات ذات الصل ــم اســتخدام االســتبانة لجمــع البيان ــة: ت  مصــادر أولي
ــج. البحــث و الوصــول للنتائ

	 مصــادر ثانويــة: تــم االطــالع علــى الكتــب والمراجــع ذات العالقــة، والدراســات الســابقة التــي تناولــت موضــوع الدارســة بهــدف •
بنــاء اســتبانة الدراســة. 

ثانياً: مجتمع وعينة الدراسة: 
مجتمع الدراسة:

مجتمــع الدراســة يشــمل إجمالــي الخريجيــن فــي الكليــات التقنيــة فــي قطــاع غــزة والبالــغ عددهــا )5( كليــات تقنيــة محــل الدراســة، للعــام 
الدراســي 2018/2017، حيــث بلــغ إجمالــي مجتمــع الدراســة )2050( خريًجــا مــن الخريجيــن فــي هــذه الكليــات التقنيــة محــل الدراســة، 
كمــا هــو موضــح فــي الجــدول التالــي رقــم )1(. وذلــك وفــق الكتــاب اإلحصائــي الســنوي للتعليــم فــي محافظــات غــزة الصــادر عــن 

وزارة التربيــة والتعليــم العالــي فــي فلســطين للعــام الدراســي 2019/2018، صفحــة )71(.

عينة البحث:

ــن مــن مجتمــع  ــي الخريجي ــة مــن إجمال ــة عشــوائية طبقي ــار عين ــم اختي ــذا ت ــة، ل ــة العشــوائية الطبقي ــى أســلوب العين اعتمــد البحــث عل
البحــث فــي قطــاع غــزة، للعــام الدراســي 2018/2017، حيــث بلغــت عينــة البحــث )324( خريًجــا، وذلــك عنــد معامــل ثقــة )95%( 
ونســبة خطــأ )%5(، كمــا هــو موضــح فــي جــدول رقــم )1(، وقــد قــام الباحثــان بتوزيــع االســتبانة علــى الفئــة المســتهدفة، وكانــت نســبة 

االســتجابة %76 كمــا هــو موضــح فــي الجــدول اآلتــي: 

جدول )1(: مجتمع الدارسة للعام الدراسي 2018/2017

نسبة االستجابة عينة الدراسةعدد الخريجينالكلية
%2313775.68الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا

%1171866.67كلية فلسطين التقنية
%103216377.30الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

%621070الكلية العربية الجامعية للعلوم التطبيقية
%6089676.04كلية الدراسات المتوسطة- األزهر

%2,05032476المجموع

ثالثاً: أداة الدراسة:

تــم اســتخدام االســتبانة كأداة رئيســية فــي جمــع البيانــات الميدانيــة للدراســة,  كمــا جــرى عــرض االســتبانة علــى عــدد )7( مــن المحكميــن 
مــن ذوي االختصــاص للتأكــد مــن مناســبتها وأخــذ بعــض المالحظــات وتعديلهــا,  حيــث تناولــت دور التعليــم والتدريــب التقنــي وعالقتــه 
فــي توفيــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي الكليــات التقنيــة فــي قطــاع غــزة، وتتكــون اســتبانة الدراســة  مــن 

محوريــن رئيســين همــا:

المحور األول: محور التدريب التقني: ويشمل هذا المحور المجاالت التالية من الجمل:

 مهارة المتدرب التقني: ويتكون من )6( جمل.
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كفاءة المنهاج التدريبي: ويتكون من )6( جمل.

حداثة الوسائل المستخدمة بالتدريب التطبيقي: ويتكون من )5( جمل. 

مهارة المعلم: ويتكون من )6( جمل.

المحور الثاني: محور توفير احتياجات سوق العمل بمجال التكنولوجيا الحديثة: ويشتمل على )10( جمل.

وقــد تــم اســتخدام المقيــاس العشــاري التدريجــي الــذي يبــدأ بدرجــة موافقــة منخفضــة جــداً بقيمــة )1( وينتهــي بأعلــى درجــة موافقــة بقيمــة 
)10( وذلــك  لقيــاس اســتجابات المبحوثيــن لفقــرات االســتبانة، حيــث تــم التقديــر أن ذلــك المقيــاس فيــه درجــة  مرونــة عاليــة تناســب 

نوعيــة الخريجيــن المســتهدفين فــي الدراســة. 

الدراسة االستطالعية 

تم توزيع  عدد 33 استبانة على عدد من عينة الدراسة للتأكد من صالحيتها وجاهزيتها للتوزيع النهائي. 

:Validity صدق االستبانة

تم التأكد من صدق االستبانة بطريقتين:
الصدق من وجهة نظر المحكمين »الصدق الظاهري«:. 	

اســتجاب الباحثــان آلراء عــدد مــن المحكميــن، وقامــا بإجــراء مــا يلــزم مــن إضافــة أو وتعديــل فــي ضــوء مالحظــات المحكميــن، حتــى 
خرجــت االســتبانة فــي صورتهــا النهائيــة للتوزيــع. 

صدق المقياس وثبات االستبانة:. 	
أ - االتســاق الداخلــي Internal Validity: يقصــد بصــدق االتســاق الداخلــي مــدى اتســاق كل جملــة مــن جمــل االســتبانة مــع المجــال 
الــذي تنتمــي إليــه هــذه الجمــل، وقــد قــام الباحثــان بحســاب االتســاق الداخلــي لالســتبانة وذلــك مــن خــالل حســاب معامــالت االرتبــاط 

بيــن كل جملــة  مــن جمــل مجــاالت االســتبانة والدرجــة الكليــة للمجــال نفســه.
ــق  ــذي يقيــس مــدى تحق ــي أحــد مقاييــس صــدق األداة ال ب- الصــدق البنائــي لالســتبانة Structure Validity: يعــد الصــدق البنائ
األهــداف التــي تريــد األداة الوصــول إليهــا، ويبيــن مــدى ارتبــاط كل مجــال مــن مجــاالت االســتبانة بالدرجــة الكليــة لجمــل االســتبانة. 
ــن أنَّ  ــذي يبي ــة لجمــل االســتبانة، وال ــن كل مجــال مــن مجــاالت البحــث مــع الدرجــة الكلي ــاط بي ــن الجــدول )2(، معامــالت االرتب يبي

ــة عنــد مســتوى معنويــة )α=0.05(، وبذلــك فــإنَّ جميــع المجــاالت صادقــة لمــا وضعــت لقياســه. معامــالت االرتبــاط دال

جدول )2(
معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت البحث مع الدرجة الكلية لفقرات االستبانة

معامل بيرسون المجالم
لالرتباط

القيمة االحتمالية
)sig(

0.000*0.890مهارة المتدرب التقني
0.000*0.794كفاءة المنهاج التدريبي

حداثة الوسائل المستخدمة بالتدريب 
0.000*0.786التطبيقي 

0.000*0.781مهارة المدرب التقني
توفير احتياجات سوق العمل بمجال 

0.000*0.814التكنولوجيا الحديثة بغزة

)α = 0.0 5( االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى معنوية*

جـــ - ثبــات االســتبانة: يقصــد بثبــات االســتبانة أن تعطــي هــذه االســتبانة النتيجــة نفســها لــو تــمَّ إعــادة توزيعهــا ألكثــر مــن مــرة تحــت 
الظــروف والشــروط نفســها، أي بعبــارة أخــرى إنَّ ثبــات االســتبانة يعنــي االســتقرار فــي نتائجهــا وعــدم تغيرهــا بشــكل كبيــر فيمــا لــو 
تــمَّ إعــادة توزيعهــا علــى أفــراد العينــة عــدة مــرات خــالل فتــرات زمنيــة معينــة، وقــد تحقــق الباحثــان مــن ثبــات اســتبانة البحــث مــن 

خــالل الطريقــة التاليــة: 

• طريقة حساب معامل ألفا كرونباخ:

جدول )3(
معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة



��

العكش، بدح

اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

المجالم
معامل ألفا 
كرونباخ 
)الثبات(

الصدق*

0.8610.928مهارة المتدرب التقني
0.9300.964كفاءة المنهاج التدريبي

0.9370.968حداثة الوسائل المستخدمة بالتدريب التطبيقي 
0.7790.883مهارة المدرب التقني

0.8260.909توفير احتياجات سوق العمل بمجال التكنولوجيا الحديثة بغزة
0.9830.978لجميع فقرات االستبانة

يتبين من الجدول رقم )3( السابق، أن درجة معامل الصدق لبعدي محاور االستبانة كانت )0.978( وتراوحت للمجالين ما بين 
)0.883 – 0.968( وهذا يعني أن درجة معامل الصدق لجميع األبعاد مرتفعة وهي دالة إحصائيا عند مستوى )%0.5( وبذلك تعتبر 

درجة الصدق لجميع مجاالت االستبانة مقبولة وصادقة لما وضعت له.

رابعاً: أساليب التحليل االحصائي:
األساليب اإلحصائية المستخدمة:

اإلحصــاء الوصفــي: تــم اســتخدام برنامــج )SPSS( اإلحصائــي فــي تفريــغ وتحليــل البيانــات التــي تــم جمعهــا مــن االســتبانة وذلــك   -1
لتوصيــف متغيــرات الدراســة مــن خــالل البيانــات التــي تــم جمعهــا. 

اإلحصــاء االســتداللي: اعتمــد الباحثــان فــي تحليــل بيانــات الدراســة علــى أســاليب اإلحصــاء التحليلــي للتأكــد مــن صحــة الفــرض،   -2
ومــن هــذه األســاليب مــا يلــي: 

- معامل ارتباط بيرسون. 
  ) )K-S اختبار كولمجوروف - سمرنوف -

 .)t( اختبارات معامالت -
- النسب المئوية والتكرارات.

الجزء الرابع: تحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة وعرض النتائج

أوالً: تحليل فقرات االستبانة:
لإلجابة عن السؤال األول تم  تحليل جمل  بعد مهارة المتدرب التقني:  -1 

لإلجابــة عــن ســؤال البحــث األول )مــا هــو واقــع مهــارة المتــدرب التقنــي؟( تضمنــت االســتبانة عــدد )6( مــن الجمــل التــي تقيــس إجابــات  
المشــاركين وذلــك باســتخدام اختبــار )t( و كانــت النتيجــة علــى النحــو اآلتــي المبيــن فــي الجــدول رقم)4(

جدول )4(
المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية )�ig.( لكل فقرة من فقرات المجال »مهارة المتدرب التقني«

المتوسطالفقـــرةم.
الحسابي

االنحراف
الترتيبالوزن النسبيالمعياري

ــا  ــت عليه ــي تدرب ــارات الت ــة المه ــتطيع ممارس أس
ــي ــع العمــل التقن ــي واق 4.041.2480.772ف

أكســبني التدريــب التقنــي مهــارات مالئمــة تؤهلنــي 
4.051.1681.061لممارســة وظائــف تقنيــة متخصصــة

اكتســبت مــن الكليــة مهــارات عمليــة ســاعدت فــي 
3.981.3179.673تطويــر قدراتــي التقنيــة

ــي  ــبتها ف ــي اكتس ــة الت ــارات التدريبي ــاهمت المه س
ــل ــي ســوق العم ــدة ف ــرص عدي ــى ف 3.501.2870.005الحصــول عل

تتناســب المهــارات المكتســبة مــن التدريــب فــي 
3.621.3272.404التعامــل التقنــي مــع األجهــزة التكنولوجيــة الحديثــة

حــرص المدربــون بالكليــة علــى اســتخدم وســائل للتقييــم للتأكــد مــن 
3.731.1374.636تطبيق المهارات بشكل مناسب 
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جميع فقرات 
3.891.1277.70المجال معًا

• يتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لجميع الجمل )3.89( وأن إجمالي الوزن النسبي لجميع الجمل المرتبطة في مجال 
مهارة المتدرب جاءت مرتفعة، حيث بلغت )%77.70( ، وجاءت أعلى إجابة للجملة التي تنص على »أكسبني التدريب المهني 

مهارات مالئمة تؤهلني لممارسة وظائف مهنية متخصصة« حيث بلغ وزنها النسبي  )%81.06( ، في حين جاءت أقل إجابات ألفراد 
العينة على الجملة التي تنص ساهمت المهارات التدريبية التي اكتسبتها في الحصول على فرص عديدة في سوق العمل » حيث بلغ 

وزنها النسبي  )70.00%(.

لإلجابة عن السؤال الثاني تم  تحليل جمل بعد كفاءة المنهاج التدريبي:  -1 

لإلجابــة عــن ســؤال البحــث الثانــي  )مــا مــدى كفــاءة المنهــاج التدريبــي فــي الكليــات التقنيــة فــي قطــاع غــزة؟( تضمنــت االســتبانة عــدد 
)6( مــن الجمــل التــي تقيــس اجابــات  المشــاركين وذلــك باســتخدام اختبــار )t( و كانــت النتيجــة علــى النحــو اآلتــي المبيــن فــي الجــدول 

رقم)5(

جدول رقم  )5(
المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية )�ig.( لكل فقرة من فقرات المجال » كفاءة المنهاج التدريبي«

المتوسطالفقـــرةم.
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي

يوجد خطة تدريبية واضحة للمنهاج التدريبي للقسم 
4.011.0780.201الذي التحقت به

وفرت المناهج التدريبية بالكلية غالبية متطلبات 
3.701.3174.023التدريب الالزم لكسب المهارات التقنية

يتضمن المنهاج التدريبي أنشطة عملية مناسبة 
3.761.3275.202للمهارات

اتصفت المناهج التدريبية التي درستها في الكلية 
3.191.2463.886بالحداثة ومالءمتها للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة

الحظت أن هناك تطابق كبير ما بين ما تعلمناه من 
3.531.2870.615المناهج التدريبية وواقع سوق العمل

تهتم ادارة الكلية باستمرار باستخدام وسائل لتقييم 
3.651.2872.934المناهج التدريبية

3.701.1974.07جميع فقرات المجال معًا

• يتضــح مــن الجــدول الســابق أن المتوســط الحســابي لجميــع الجمــل )3.70(  وأن إجمالــي الــوزن النســبي لجميــع الجمــل المرتبطــة فــي 
مجــال كفــاءة المنهــاج التدريبــي جــاءت مرتفعــة، حيــث بلغــت )%74.07( ، وجــاءت أعلــى إجابــة للجملــة التــي تنــص علــى »يوجــد 
خطــة تدريبيــة واضحــة للمنهــاج التدريبــي للقســم الــذي التحقــت بــه« حيــث بلــغ وزنهــا النســبي  )%80.20( بينمــا جــاءت أقــل إجابــات 
ألفــراد العينــة علــى الجملــة التــي تنــص علــى »اتصفــت المناهــج التدريبيــة التــي درســتها فــي الكليــة بالحداثــة ومالئمتهــا للتعامــل مــع 

التكنولوجيــا الحديثــة« حيــث بلــغ وزنهــا النســبي )63.88%(.

3- لإلجابة عن السؤال الثالث تم  تحليل جمل بعد حداثة الوسائل المستخدمة بالتدريب التطبيقي:

لإلجابــة عــن ســؤال البحــث الثالــث  )مــا مــدى حداثــة الوســائل المســتخدمة بالتدريــب التطبيقــي فــي الكليــات التقنيــة فــي قطــاع غــزة؟( 
تضمنــت االســتبانة عــدد )5( مــن الجمــل التــي تقيــس اجابــات  المشــاركين وذلــك  باســتخدام اختبــار )t( و كانــت النتيجــة علــى النحــو 

اآلتــي المبيــن فــي الجــدول رقــم)6(
جدول )6(

المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية )�ig.( لكل فقرة من فقرات المجال ”تنويع حداثة الوسائل المستخدمة بالتدريب التطبيقي«

المتوسطالفقـــرةم.
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي

اهتمت الكلية في توفير أحدث األجهزة عند 
3.301.4766.004ممارسة التدريب التقني
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اتصفت الوسائل المستخدمة في التدريب التقني 
3.151.5063.025في الكلية بالحداثة

استخدم المدربون تقنيات تدريبية حديثة 
3.741.4874.772تتناسب مع واقع الوظائف بسوق العمل

حرصت الكلية باستمرار على تجديد كافة 
3.901.3178.001الوسائل واألجهزة التدريبية

اتصفت األجهزة المستخدمة في التدريب 
3.401.3867.973التقني أنها ذات تكنولوجيا حديثة

جميع فقرات 
3.451.4068.94المجال معًا

• يتضــح مــن الجــدول الســابق أن المتوســط الحســابي لجميــع الجمــل )3.45(,  وأن إجمالــي الــوزن النســبي لجميــع الجمــل المرتبطــة 
فــي مجــال تنويــع حداثــة الوســائل المســتخدمة بالتدريــب التطبيقــي جــاءت بدرجــة متوســطة وبــوزن نســبي )%68.94(، وكانــت أعلــى 
إجابــة للجملــة التــي تنــص علــى »حرصــت الكليــة باســتمرار علــى تجديــد كافــة الوســائل واألجهــزة التدريبيــة« حيــث بلــغ وزنهــا النســبي  
ــة التــي تنــص علــى »اتصفــت الوســائل المســتخدمة فــي التدريــب  ــى الجمل ــة عل )%78(، فــي حيــن كانــت أقــل إجابــات ألفــراد العين

التقنــي فــي الكليــة بالحداثــة« حيــث بلــغ وزنهــا النســبي )63.02%(.

4- لإلجابة عن السؤال الرابع تم  تحليل جمل مجال »مهارة المدرب التقني«

لإلجابــة عــن ســؤال البحــث الرابــع   )مــا هــو واقــع مهــارة المــدرب التقنــي؟( تضمنــت االســتبانة عــدد )6( مــن الجمــل التــي تقيــس 
ــار )t( و كانــت النتيجــة علــى النحــو اآلتــي المبيــن فــي الجــدول رقــم)7( اجابــات  المشــاركين وذلــك باســتخدام اختب

جدول )7(
المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية )�ig.( لكل فقرة من فقرات المجال ”مهارة المدرب التقني«

المتوسطالفقـــرةم.
الحسابي

االنحراف
المعياري

الوزن 
الترتيبالنسبي

اتصف معظم المدربين في الكلية 
3.601.2872.004بمهارات عالية في التدريب التقني

استطاع المدربون استخدام األجهزة 
ذات التكنولوجيا الحديثة أثناء 

التدريب
3.551.3171.065

حرصت الكلية على تقييم أداء 
المدربين من خالل نماذج تقيس رأي 

المتدربين بالعملية التدريبية
3.851.3177.001

اكتسبت من المدربين بالكلية مهارات 
3.661.3773.253حديثة مناسبة للوظائف بسوق العمل

استخدم المدربون حاالت تدريبية 
تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في 

التدريب التقني
3.281.2465.606

استخدم المدربون باستمرار وسائل لتقييم المتدربين للتأكد من 
3.771.29تطبيق المهارات بشكل مناسب

75.40

2
جميع فقرات المجال 

3.611.2072.13معًا

يتضــح مــن الجــدول الســابق أن المتوســط الحســابي لجميــع الجمــل )3.61( وأن إجمالــي الــوزن النســبي لجميــع الجمــل المرتبطــة فــي 
مجــال مهــارة المــدرب التقنــي جــاءت مرتفعــة، بوزنهــا نســبي )%72.13( وكانــت  أعلــى إجابــة للجملــة التــي تنــص علــى »حرصــت 
الكليــة علــى تقييــم أداء المدربيــن مــن خــالل نمــاذج تقيــس رأي المتدربيــن بالعمليــة التدريبيــة« وبــوزن نســبي  )%77.00( فــي حيــن 
جــاءت أقــل إجابــات أفــراد العينــة علــى الجملــة  التــي تنــص علــى »اســتخدم المدربــون حــاالت تدريبيــة تعتمــد علــى التكنولوجيــا الحديثــة 

فــي التدريــب التقنــي« بــوزن نســبي  )65.60%(,%(.
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دور التعليم والتدريب التقين يف توفري احتياجات سوق العمل مبجال التكنولوجيا احلديثة

5- لإلجابة عن السؤال الخامس تم تحليل جمل مجال »مدي توافر احتياجات سوق العمل بمجال التكنولوجيا الحديثة«:

لإلجابــة عــن ســؤال البحــث الخامــس )مــا هــو مــدي توافــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة؟( تضمنــت االســتبانة 
عــدد )10( مــن الجمــل التــي تقيــس اجابــات  المشــاركين وذلــك باســتخدام اختبــار )t( و كانــت النتيجــة علــى النحــو اآلتــي المبيــن فــي 

الجــدول رقــم)8(

جدول )8(

المتوسط الحسابي والقيمة االحتمالية )�ig.( لجميع مجاالت محور »احتياجات سوق العمل بمجال التكنولوجيا الحديثة«

الفقـــرةم.
المتوسط

الحسابي

االنحراف

المعياري
الوزن 
الترتيبالنسبي

يتوفــر فــي ســوق العمــل بقطــاع 
غــزة الكثيــر مــن فــرص التوظيــف 

بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة
3.071.3761.3810

كفــاءات  التقنيــة  الكليــات  تخــرج 
عاليــة  بوظائــف  للعمــل  مناســبة 
العمــل  ســوق  يحتاجهــا  الحداثــة 

بغــزة

3.671.3273.331

للعمــل  كثيــرة  فــرص  توجــد 
بمجــاالت تقنيــة فــي صيانة وتشــغيل 
ــزة ــة بغ ــا الحديث ــاج التكنولوجي وانت

3.351.4366.995

علــى  التقنيــة  الكليــات  تحــرص 
ــارات  ــة مه ــا لمالئم ــر قدراته تطوي
العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة

3.401.2768.013

يوجــد تشــابه لحــد كبيــر مــا بيــن 
لخريجــي  التكنولوجيــة  المهــارات 
الكليــات التقنيــة والمهــارات التــي 

يتطلبهــا ســوق العمــل

3.611.3572.242

ــرص  ــي ف ــتمرة ف ــادة مس ــد زي يوج
ــغيل  ــة والتش ــال الصيان ــل بمج العم
ــزة ــة بغ ــا الحديث ــن التكنولوجي لمه

3.131.4762.608

الحصــول  التقنيــة  الكليــات  خريجــي  يســتطيع 
بســهولة علــى فــرص عمــل بمجــال التكنولوجيــا 

بغــزة الحديثــة 
3.271.46

65.45

6
المهــارات  معظــم  لــدي  يتوفــر 
والمعــارف الالزمــة للعمــل بمجــال 

بغــزة الحديثــة  التكنولوجيــا 
3.231.4664.517

فرصــة  التقنــي  التدريــب  يعتبــر 
للتميــز فــي ســوق مهــن التكنولوجيــا 

ــزة ــة بغ الحديث
3.121.5362.409

غــزة  فــي  العمــل  ســوق  يوفــر 
معلومــات كافيــة عــن فــرص العمــل 
خريجــي  توظيــف  فــي  تســاعد 

التقنيــة الكليــات 

3.391.1967.884

المتوسط 
3.281.1665.63العام

ــع الجمــل المرتبطــة فــي  ــوزن النســبي لجمي ــي ال ــع الجمــل )3.28(، وإجمال يتضــح مــن الجــدول الســابق أن المتوســط الحســابي لجمي
مجــال احتياجــات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة جــاءت متوســطة، بــوزن نســبي  )%65.63(، وكانــت أعلــى إجابــة للجملــة 
التــي تنــص علــى »تخــرج الكليــات التقنيــة كفــاءات مناســبة للعمــل بوظائــف عاليــة الحداثــة يحتاجهــا ســوق العمــل بغــزة« بــوزن نســبي 
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)%73.33( ، فــي حيــن جــاءت أقــل إجابــات ألفــراد العينــة علــى الجملــة التــي تنــص علــى »يتوفــر فــي ســوق العمــل بقطــاع غــزة الكثير 
مــن فــرص التوظيــف بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة« بــوزن نســبي )61.38%(.

ثانياً اختبار فروض الدراسة
الفرض األول:

ــة  ــا الحديث ــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجي ــدرب التقنــي وتوفي ــن مهــارة المت ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة معنوي توجــد عالق
بغــزة.

     يتضــح مــن الجــدول )9( أنَّ معامــل االرتبــاط بيــن مهــارة المتــدرب التقنــي وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة 
بغــزة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة يســاوي )0.617(، وأنَّ القيمــة االحتماليــة )Sig.( تســاوي )0.000( وهــي أقــل مــن مســتوي 
الداللــة )α=0.05( وهــذا يشــير لوجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة طرديــة موجبــة بيــن مهــارة المتــدرب التقنــي وتوفيــر احتياجــات 

الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة بغــزة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة.

جدول )9(

معامل االرتباط بين بين مهارة المتدرب التقني وتوفير احتياجات السوق بمجال التكنولوجيا الحديثة في الكليات التقنية غزة

توفير احتياجات السوق بمجال االحصاءالمجال
التكنولوجيا الحديثة بغزة

مهارة 
المتدرب 
التقني  

معامل 
0.617*االرتباط

القيمة 
0.000االحتمالية

α <= 0.05 االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة *

نتيجــة الفرضيــة: توجــد عالقــة طرديــة موجبــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوي الداللــة α<=)0.05( بيــن مهــارة المتــدرب  التقنــي 
ــد علــى أنــه كلمــا كان هنــاك مهــارة  وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة, وهــذا يؤّكِ

للمتــدرب التقنــي فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة ازدادت احتمــاالت توفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة.

الفرض الثاني:

توجد عالقة معنوية ذات داللة إحصائية بين مهارة المدرب التقني وتوفير احتياجات السوق بمجال التكنولوجيا الحديثة بغزة.

     يتضــح مــن الجــدول )10( أنَّ معامــل االرتبــاط بيــن مهــارة المــدرب التقنــي وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة 
بغــزة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة يســاوي )0.742(، وأنَّ القيمــة االحتماليــة )Sig.( تســاوي )0.000( وهــي أقــل مــن مســتوي 
الداللــة )α=0.05( وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة طرديــة موجبــة بيــن مهــارة المــدرب التقنــي وتوفيــر احتياجــات 

الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة بغــزة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة.

جدول )10(
معامل االرتباط بين بين مهارة المدرب التقني وتوفير احتياجات السوق بمجال التكنولوجيا الحديثة في الكليات التقنية بقطاع غزة

وتوفير احتياجات السوق بمجال االحصاءالمجال
التكنولوجيا الحديثة بغزة

مهارة 
المدرب 

التقني

معامل 
0.742*االرتباط

القيمة 
0.000االحتمالية

α <= 0.05 االرتباط دال إحصائيا عند مستوي داللة *
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دور التعليم والتدريب التقين يف توفري احتياجات سوق العمل مبجال التكنولوجيا احلديثة

ــد علــى أنــه كلمــا ارتفعــت مهــارة المــدرب التقنــي فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة فــإن احتمــاالت توفيــر احتياجــات الســوق  وهــذا يؤّكِ
بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة تــزداد، ويفســر الباحثــان ذلــك بــأَن مهــارة المــدرب التقنــي تنعكــس ايجابيــاً علــي صقــل مهــارة المتــدرب 

ممــا يجعلــه أكثــر قــدرة علــى توفيــر متطلبــات واحتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة.

الفرض الثالث:

توجــد عالقــة معنويــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن كفــاءة المنهــاج التدريبــي وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة 
بغــزة.

  يتضــح مــن الجــدول )11( أنَّ معامــل االرتبــاط بيــن كفــاءة المنهــاج التدريبــي وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة 
بغــزة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة يســاوي )0.631(، وأنَّ القيمــة االحتماليــة )Sig.( تســاوي )0.000( وهــي أقــل مــن مســتوي 
الداللــة )α=0.05( وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة طرديــة موجبــة بيــن كفــاءة المنهــاج التدريبــي وتوفيــر احتياجات 

الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة بغــزة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة.

جدول )11(
معامل االرتباط بين بين كفاءة المنهاج التدريبي وتوفير احتياجات السوق بمجال التكنولوجيا الحديثة في الكليات التقنية  غزة

وتوفير احتياجات السوق بمجال االحصاءالمجال
التكنولوجيا الحديثة بغزة

كفاءة 
المنهاج 

التدريبي  

معامل 
0.631*االرتباط

القيمة 
0.000االحتمالية

α <= 0.05 االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة *

نتيجــة الفرضيــة: توجــد عالقــة طرديــة موجبــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوي الداللــة α<=)0.05( بيــن كفــاءة المنهــاج التدريبــي 
ــد علــى أنــه كلمــا كان هنــاك كفــاءة  وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة, وهــذا يؤّكِ

بالمنهــاج التدريبــي فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة ازدادت احتمــاالت توفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة.

الفرض الرابع:

توجــد عالقــة معنويــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن حداثــة الوســائل التطبيقيــة المســتخدمة وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا 
ــة بغزة. الحديث

 يتضــح مــن الجــدول )12( أنَّ معامــل االرتبــاط بيــن حداثــة الوســائل التطبيقيــة المســتخدمة وتوفيــر احتياجات الســوق بمجــال التكنولوجيا 
الحديثــة بغــزة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة يســاوي )0.719(، وأنَّ القيمــة االحتماليــة )Sig.( تســاوي )0.000( وهــي أقــل مــن 
ــة  ــائل التطبيقي ــة الوس ــن حداث ــة بي ــة موجب ــة طردي ــة إحصائي ــة ذات دالل ــود عالق ــى وج ــدل عل ــذا ي ــة )α=0.05( وه ــتوي الدالل مس

المســتخدمة وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة بغــزة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة.

جدول )12(
معامل االرتباط بين بين حداثة الوسائل التطبيقية المستخدمة وتوفير احتياجات السوق بمجال التكنولوجيا الحديثة في الكليات التقنية 

بقطاع غزة

وتوفير احتياجات السوق بمجال االحصاءالمجال
التكنولوجيا الحديثة بغزة

حداثة الوسائل 
التطبيقية 

المستخدمة  

معامل 
0.719*االرتباط

القيمة 
0.000االحتمالية

α <= 0.05 االرتباط دال إحصائيا عند مستوى داللة *

ــة الوســائل  ــن حداث ــة α<=)0.05( بي ــد مســتوي الدالل ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة موجب ــة طردي ــة: توجــد عالق       نتيجــة الفرضي
التطبيقيــة المســتخدمة وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة, وهــذا يشــير علــى أنــه 
كلمــا كان هنــاك حداثــة فــي الوســائل التطبيقيــة المســتخدمة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة ازدادت احتمــاالت توفيــر احتياجــات الســوق 

بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة.



��

العكش، بدح

اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

الجزء الخامس: مناقشة نتائج الدراسة
ــة  ــي أظهــرت وجــود عالق ــات الت ــج الفرضي ــان نتائ ــى تســاؤالت الدراســة وتبي ــة عل ــي واإلجاب ــل اإلحصائ ــج  التحلي بعــد عــرض نتائ
ذات داللــة إحصائيــة طرديــة موجبــة بيــن مهــارة المتــدرب التقنــي وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي الكليــات 
التقنيــة بقطــاع غــزة بنســبة )%61.7(, وذلــك يتفــق مــع دراســة )األغــا, 2018( التــي أثبتــت وجــود قــدرات لــدى خريجــي الكليــات 
التقنيــة, وأن التعليــم التقنــي يســد احتياجــات ســوق العمــل الفلســطيني بنســبة تقــارب )76.40 %(, واتضــح أيضــاً وجــود عالقــة ذات 
داللــة إحصائيــة طرديــة موجبــة بيــن مهــارة المــدرب التقنــي وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي الكليــات التقنيــة 
بقطــاع غــزة بنســبة تقــارب )%74.2(, وذلــك اتفــق مــع دراســة )الشمســي, 2017( التــي وضحــت أهميــة وجــود تــوازن بيــن مدخــالت 
التعليــم التقنــي والمهنــي )مهــارات المــدرب، والمتــدرب، وعمليــة التدريــب( ومتطلبــات التنميــة, وكذلــك تبيــن وجــود عالقــة ذات داللــة 
إحصائيــة طرديــة موجبــة بيــن كفــاءة المنهــاج التدريبــي وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي الكليــات التقنيــة 
بقطــاع غــزة بنســبة )%63.1(, وذلــك يتفــق  مــع دراســة )Odo J.U, وآخــرون 2017(,  التــي أكــدت علــى أهميــة  تطويــر مناهــج 
للتدريــب التقنــي ووجــود مؤسســات تقنيــة ومهنيــة مجهــزة جيــدًا, وأيضــاً تبيــن وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة طرديــة موجبــة بيــن 
حداثــة الوســائل التطبيقيــة المســتخدمة وتوفيــر احتياجــات الســوق بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة بنســبة 
)%71.9(, وعنــد تحليــل نتائــج اجابــات تســاؤالت الدراســة, فقــد بلــغ المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المتــدرب التقنــي  )3.89%( 
( واتضــح أن  لمهــارة المتــدرب أهميــة فــي ضمــان جــودة مخرجــات التعليــم التقنــي, وذلــك بموافقــة بنحــو)%77.70( مــن المســتجيبين 
مــن حيــث  ممارســة المهــارات التــي يتــدرب عليهــا المتــدرب, وكذلــك أهميــة مالئمــة المهــارات للوظائــف التقنيــة المتخصصــة فــي  
الحصــول علــى فــرص عمــل  عديــدة فــي مجــال وظائــف  التقنــي تتعلــق باألجهــزة التكنولوجيــة الحديثــة, وذلــك يتفــق مــع مــا أكــد عليــه 
)العاجــز, 2008( أن التعلــم التقنــي  يجــب أن يتضمــن مجموعــة مــن المهــارات والقــدرات الفنيــة والتوجيهــات الســلوكية والتــي يجــب 
أن يكتســبها  الطلبــة لمواكبــة التطــورات التكنولوجيــة الســريعة, وأيضــاً مــا أكــد عليــه )حمــاد، النخالــة, 2008(. أنــه مــن أهــم أهــداف  
التعليــم التقنــي اكســاب الفــرد المعــارف المناســبة  لتخصصــه وفــق األســس والمعاييــر المقبولــة فــي ســوق العمــل, وتبيــن أن المتوســط 
الحســابي لجميــع فقــرات المنهــاج التدريبــي )%3.70 (, واتضــح أيضــاً  أن كفــاءة المنهــاج التدريبــي فــي الكليــات التقنيــة لــه أهمية بنســبة 
كبيــرة تقــدر بنحــو )%74.07(, مــن حيــث ضــرورة شــمولها  لمتطلبــات التدريــب الضروريــة, واألنشــطة العمليــة ومواكبــة الحداثــة 
ــاع  ــى  المســؤولين وصن ــه يجــب  عل ــك مــع مــا جــاء  بدراســة )Hirschy, & others 2015( أن ــع ســوق العمــل, وذل ومراعــاة واق
ــة  ــرات حداث ــع فق ــن أن المتوســط الحســابي لجمي ــك تبي ــي, كذل ــب المهن ــم برامــج تدعــم نجــاح الطال السياســة اجــراء  مراجعــة لتصمي
الوســائل التدريبيــة كان )3.40(, وتبيــن أن هنــاك أهميــة لحداثــة الوســائل المســتخدمة بالتدريــب التطبيقــي فــي الكليــات التقنيــة بنســبة 
)%68.94(, وذلــك فــي ضــرورة  توفيــر أحــدث األجهــزة التكنولوجيــا التــي تتناســب مــع متطلبــات ســوق العمــل, ويؤكــد )الشــرقاوي 
2003( علــى األهميــة الحيويــة للتكنولوجيــا الحديثــة الكتســاب مهــارات كيفيــة اســتخدام كل مــا هــو جديــد وحديــث فــي مجــال توظيــف 
مســتحدثات التكنولوجيــا فــي العمليــة التعليميــة التقنيــة, وأيضــاً يؤكــد  )Cástková, & Kropác, 2015( علــى أهميــة تدريــس المــواد 
الفنيــة المرتبطــة باســتخدام التكنولوجيــا ضمــن فهــم  لألنظمــة والعمليــات الفنيــة, بينمــا كان  المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات مهــارة 
المــدرب التقنــي )3.61(, وتبيــن أيضــاً أن معظــم المدربيــن فــي الكليــات التقنــي لديهــم مهــارات عاليــة ويســتخدمون تكنولوجيــا حديثــة, 
ويحرصــون علــى اســتخدام وســائل تقييــم لمخرجــات التدريــب بنســبة )%72.13(, ويــرى )الشــرقاوي 2003( أن علــى المعلــم التقنــي  
اســتخدام  أجهــزة وآالت حديثــة ضمــن األســاليب التدريســية وتوظيفهــا فــي العمليــة التعليميــة, كذلــك تبيــن أن المتوســط الحســابي لجميــع 
فقــرات احتياجــات ســوق العمــل )3.28(, واتضــح أن نســبة توافــر احتياجــات ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة كانــت بنحــو 
)%65.63(, وذلــك اتفــق مــع دراســة )Alcaraz, & others  2019(,  فــي أنــه ممكــن أن ينتــج عــن التعليــم التقنــي مبــادرات وفوائــد 

اقتصاديــة كبيــرة تــؤدي لتغييــر جوهــري فــي المجتمــع.  

 الجزء السادس: التوصيات
بنــاًء علــى مناقشــة نتائــج الدراســة الميدانيــة التــي قــام بهــا الباحثــان حــول دور التعليــم والتدريــب التقنــي وعالقتهمــا فــي توفيــر احتياجــات 

ســوق العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة فــي الكليــات التقنيــة فــي قطــاع غــزة توصــل الباحثــان لمجموعــة مــن التوصيــات كمــا يلي:

توصيات بخصوص محوري التعليم والتدريب التقني:. 	

	 تطويــر برامــج تدريبيــة نوعيــة فــي الكليــات التقنيــة لزيــادة مهــارات ومعــارف المتــدرب التقنــي بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة •
وفــق احتياجــات ســوق العمــل.

	 إعــادة تصميــم وتطويــر مناهــج تدريبيــة تحاكــي متطلبــات العمــل بمجــال التكنولوجيــا الحديثــة وفــق احتياجــات ســوق العمــل •
بقطــاع غــزة.

	 العمــل علــى زيــادة معــدل اســتبدال وتحديــث الوســائل التطبيقيــة المســتخدمة فــي التدريــب خاصــة المتقادمــة منهــا لتتــالءم مــع •
التكنولوجيــا الحديثــة ومتطلبــات ســوق فــي الكليــات التقنيــة بقطــاع غــزة،

	 ــات • ــق مقتضي ــة وف ــي بالتنســيق مــع الجهــات الحكومي ــدرب التقن ــدى المــدرب والمت ــزم توفرهــا ل ــة يلت ــر وطني إنشــاء معايي
ــة. ــر الحديث التطوي

	 ضــرورة التــزام الكليــات التقنيــة بإجــراء معاييــر لتقييــم دوري ومســتمر للعمليــات التدريبيــة التقنيــة وبمؤشــرات توضــح نقــاط •
القــوة والضعــف وكيفيــة عالجهــا. 

توصيات بخصوص محور توفير احتياجات سوق العمل بمجال التكنولوجيا الحديثة:. 	



جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

دور التعليم والتدريب التقين يف توفري احتياجات سوق العمل مبجال التكنولوجيا احلديثة

	 ــة للتدريــب التقنــي, • ــة تحــدد معاييــر حديث ــة للكليــات التقني ــة متكامل أن تعمــل الحكومــة الفلســطينية علــى إعــداد خطــة وطني
وتكــون أكثــر مناســبةً للعمــل بوظائــف عاليــة الحداثــة يحتاجهــا ســوق العمــل بغــزة.

	 إنشــاء بنــك معلومــات يوفــر بيانــات كاملــة عــن ســوق العمــل فــي غــزة، تســاعد فــي الحصــول علــى فــرص توظيــف خريجــي •
ــات التقنية. الكلي

	 ــاج • ــغيل وانت ــة وتش ــة صيان ــاالت تقني ــل بمج ــوق العم ــي س ــرة ف ــرص الكثي ــة للف ــر فاعلي ــكل أكث ــتثمار بش ــرورة االس ض
التكنولوجيــا الحديثــة بغــزة.

	 زيــادة التنســيق  مــا بيــن الكليــات التقنيــة والقطــاع الخــاص والنقابــات والجمعيــات التــي تنظــم ســوق العمــل لضمــان جــودة •
أعلــى للخريجيــن. 

	 ضرورة موائمة قدرات ومهارات خريجي الكليات التقنية مع أحدث المهارات التكنولوجيا التي يطلبها سوق العمل.•
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الملخص

هدفــت الدراســة الحاليــة إلــى تقّصــي أثــر اســتخدام المدونــات اإللكترونيــة فــي تنميــة مهــارات التعبيــر الكتابــي. تكّونــت عينــة 
الدراســة مــن )147( طالبــاً وطالبــةً مــن طلبــة الصــف التاســع فــي مدرســتين تابعتيــن لمديريــة عمــان األولــى فــي األردن. تــم 
اختيــار عينــة الدراســة بالطريقــة القصديــة ثــم تقســيم أفــراد العينــة بطريقــة عشــوائية إلــى مجموعتيــن: المجموعــة الضابطــة 
وضمــت شــعبة ذكــور وشــعبة إنــاث وتــم تدريســها بالطريقــة التقليديــة، والمجموعــة التجريبيــة وضمــت أيضــاً شــعبة ذكــور 
ــاً   ــاراً كتابي ــم إعــداد اختب ــة. ولإلجابــة عــن ســؤالي الدراســة، ت ــم تدريســها باســتخدام المدونــات اإللكتروني وشــعبة إنــاث وت
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــة وج ــج الدراس ــرت نتائ ــه. أظه ــه وثبات ــن صدق ــق م ــم التحق ــي، وت ــر الكتاب ــارات التعبي ــاس مه لقي
ــة  ــح المجموع ــس ولصال ــة التدري ــزى لطريق ــي تع ــر الكتاب ــارات التعبي ــي مه ــة ف ــة الدراس ــراد عين ــي أداء أف ــة ف إحصائي
التجريبيــة. كمــا أظهــرت النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي أداء أفــراد عينــة الدراســة فــي مهــارات التعبيــر 

الكتابــي تعــزى للجنــس أو للتفاعــل بيــن طريقــة التدريــس والجنــس.

كلمات مفتاحية: المدونات اإللكترونية؛ طرائق التدريس؛ مهارات التعبير الكتابي.



أبو رزق

�� اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

The Impact of Blogs on the Development of Written 
Composition Skills

Ibtehal Aburezeq

Al Ain University - UAE

ibtehal.aburezeq@aau.ac.ae

Abstract

The current study aimed at investigating the impact of blogs on the development of 9th grade 
students’ written composition skills. The study sample consisted of )147( male and female 
students selected by using the convenience sampling method from two schools in Amman, 
Jordan. Then, the students were distributed randomly into a control group )a male section and a 
female section( taught by the traditional teaching method and an experimental group )a male 
section and a female section( taught by the blogs. A written composition test was developed to 
measure students’ written composition in order to answer the research questions. Its validity 
and reliability were addressed. The study found that there were statistically significant differences 
in the performance of written composition skills attributed to the teaching method in favor of 
the group taught by the blogs. The results also showed that there were no statistically significant 
differences in the performance of written composition skills attributed to gender or to the 
interaction between the teaching method and gender. 

Keywords:  Blogs; teaching methods; written composition skills.

المقدمة

تعــد اللغــة مــن أهــم وســائل االتصــال الفكــري، حيــث يســتخدمها أفــراد المجتمــع فــي عمليــة التواصــل فيمــا بينهــم، 
وفــي التعبيــر عــن أحاسيســهم ومشــاعرهم وأفكارهــم واحتياجاتهــم الذاتيــة واالجتماعيــة. فتكمــن وظيفــة اللغــة الكبــرى فــي 
تســهيل عمليــة االتصــال اللغــوي والتفاعــل االجتماعــي وصــوالً إلــى غايــات الفهــم واإلفهــام ممــا يســاعد الفــرد علــى العيــش 
فــي مجتمعــه وتحقيــق احتياجاتــه والمســاهمة فــي تنميتــه )Chung, 2006(. كمــا تعمــل اللغــة علــى تكويــن شــخصية الفــرد 
الســوية وتطويــر منظومتــه الفكريــة مــن خــالل مســاعدته فــي الحصــول علــى المعلومــات والمعــارف المختلفــة ممــا يســاهم 
فــي زيــادة تحصيلــه المعرفــي وثقتــه بذاتــه )Swan, 2009(. ويهــدف تعليــم اللغــة إلــى تزويــد الطلبــة بالمهــارات اللغويــة 
األساســية فــي القــراءة، والكتابــة، واالســتماع، والتحــدث، حيــث تمكنهــم مــن اســتخدامها بطريقــة صحيحــة، ممــا يســاعدهم 

علــى مواصلــة حياتهــم العلميــة والعمليــة بنجــاح )عاشــور والحوامــدة، 2014؛ الهاشــمي والغــزاوي، 2005(.

يحتــل التعبيــر اللغــوي بنوعيــة الشــفوي والكتابــي أهميــة بالغــة فــي حيــاة الفــرد مــن خــالل تمكينــه مــن التفاعــل 
مــع أبنــاء مجتمعــه فــي مجــاالت الحيــاة كافــة، فهــو مظهــر مــن مظاهــر النشــاط اإلنســاني وترجمــة لمشــاعره وأحاسيســه 
وأفــكاره وآرائــه وخبراتــه )شــحاته، 2010(. وتكمــن أهميــة التعبيــر فــي كونــه أحــد فــروع اللغــة التــي يتوقــف عليهــا قــدرة 
الفــرد فــي التواصــل مــع اآلخريــن؛ إذ بدونــه يصعــب عليــه التفاعــل مــع أفــراد مجتمعــه، ونقــل مــا يجــول فــي خاطــره، ومــا 
 Bennis( والتعبيــر مــن المهــارات اللغويــة التــي يســعى الطالــب إلــى تعلمهــا وإتقانهــا  .)يهــدف إلــى تحقيقــه ) أميــن، 2016
Bazzaz, 2014 &(.  فهــو غايــة فــي حــد ذاتــه، وعليــه فــإن الغايــة الرئيســية مــن دروس التعبيــر فــي اللغــة العربيــة هــي 
مســاعدة الطلبــة علــى التحــدث والكتابــة بشــكل مقبــول ومعبــر مــن خــالل توظيــف التراكيــب النحويــة والمفــردات فــي مواقــف 
وســياقات مختلفــة )عاشــور والحوامــدة، 2014(. وهــذا فيــه إشــارة واضحــة إلــى أهميــة اكتســاب الطلبــة للمهــارات اللغويــة 

المطلوبــة )إدارة المناهــج والكتــب المدرســية، 2018(. 
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ــكار،  ــق، واألف ــات، والحقائ ــل المعلوم ــاً بتحصي ــاً وثيق ــط ارتباط ــر  يرتب ــي )2003( أن التعبي ــي والوائل ــرى الدليم وي
والخبــرات التــي تكســب الطلبــة الطالقــة اللغويــة، والقــدرة علــى بنــاء وترتيــب  الجمــل والفقــرات للتعبيــر عــن نفســه وأفــكاره 
وآرائــه. وفــي هــذا المجــال يؤكــد أبــو مغلــي )2008( علــى أن التعبيــر أكثــر شــموالً مــن اإلنشــاء، حيــث يشــمل التعبيــر علــى 
األداء الجيــد والفهــم العميــق لمــا يتــم التعبيــر عنــه. أمــا كهينــة وايــت وارت )2016( فقــد عّرفتــا التعبيــر الكتابــي علــى أنــه 
ترجمــة عمليــة ألفــكار وأحاســيس وتجــارب الفــرد علــى الــورق باســتخدام قواعــد اللغــة الســليمة المتمثلــة فــي دقــة اختيــار 
ــة مــن األخطــاء  ــم الموضــوع، وحســن ترتيــب الفقــرات، وســالمة الكتاب ــة تنظي الكلمــات، وحســن صياغــة األســلوب، ودق

النحويــة واإلمالئيــة، واســتخدام عالمــات الترقيــم بمــا يتناســب مــع قدراتــه. وبنــاًء عليــه يمكــن القــول بــأن التعبيــر:

	 ــر • ــن خواط ــه م ــي نفس ــول ف ــا يج ــل م ــره لنق ــع غي ــال م ــل واالتص ــن التفاع ــا م ــن صاحبه ــارة تمك مه
ومشــاعر وأحاســيس.

	 قد يكون بطريقة شفهية أو كتابية أو االثنتين معاً.•
	 ــة • ــا واضح ــم وصوله ــى يت ــرض حت ــاء الع ــرح وأثن ــل الط ــكار قب ــم لألف ــق وتنظي ــم دقي ــى فه ــاج إل يحت

ــي. ــة للمتلق ومفهوم

وينقسم التعبير إلى نوعين حيث األداء والموضوع. فمن حيث األداء يقسم التعبير إلى:

	 التعبير الشفوي الذي يتم من خالل المحادثة الشفوية )عطية، 2007(.•
	 ــت • ــة وأي ــري )كهين ــاء التحري ــض باإلنش ــه البع ــة، ويعرف ــن خــالل الكتاب ــم م ــذي يت ــي ال ــر الكتاب التعبي

.)2016 وارت، 

أما من حيث الموضوع، فيقسم التعبير إلى نوعين:

	 ــي • ــي أو فن ــر عاطف ــل الفكــرة دون أي أث ــري لنق ــى األســلوب التقري ــد عل ــذي يعتم ــي ال ــر الوظيف التعبي
)طاهــر، 2010(.

	 ــيء • ــي مل ــلوب إبداع ــول باس ــظ المصق ــاة، واللف ــارة المنتق ــى العب ــد عل ــذي يعتم ــي ال ــر اإلبداع التعبي
بالصــور الجميلــة والعواطــف المتدفقــة )أميــن، 2016(.

ويحظــى التعبيــر الكتابــي بأهميــة خاصــة مــن قبــل القائميــن علــى تعليــم اللغــة العربيــة، ويرجــع ذلــك إلــى أهميــة الكتابــة 
ودورهــا فــي حيــاة الفــرد للتعبيــر عــن مشــاعره وأفــكاره وحاجاتــه ورغباتــه )الحــداد واســماعيل، 2014(. فالكتابــة وســيلة 
لتوليــد األفــكار واالكتشــاف والتعلــم )Dixon,Cassady,Cross&Williams,2005(. ومــع أهميــة التعبيــر الكتابــي 
ــة  ــا المرحل ــك باعتباره ــة؛ وذل ــة  الثانوي ــي المرحل ــة ف ــزداد للطلب ــه ت ــية، إال أن أهميت ــل الدراس ــة المراح ــي كاف ــة ف للطلب
التــي تعكــس قــدراً مــن النضــج الجســمي والوجدانــي والعقلــي والــذي يمكنهــم مــن التفاعــل الفعــال مــع مجتمعهــم وتحقيــق 
أهدافهــم )األحــول، 2018؛ المرســي وعبــد الوهــاب، 2005(. فالكتابــة ابتــكار إنســاني رائــع  واختــراع صنعــه، حقــق بــه 
تقدمــه وارتفــع بــه علــى ســائر المخلوقــات األخــرى مكنــه مــن تســجيل تراثــه وإنتاجــه الثقافــي. فالكتابــة تعتبــر الوســيلة التــي 
ــة  ــرز أهمي ــه. وتب ــه، وعواطف ــه، وأحاسيســه، وانفعاالت ــكاره، وآراءه، واتجاهات ــق أف ــا أن يوث ــن خالله اســتطاع االنســان م
التعبيــر الكتابــي للطلبــة فــي كونــه وســيلة مــن وســائل االتصــال التــي عــن طريقهــا يســتطيعوا تســجيل الحــوادث والوقائــع 

المختلفــة ونقلهــا لآلخريــن )أبــو شــرخ، 2016(. 

ــفهي  ــر الش ــث أن التعبي ــفهي، حي ــر الش ــن التعبي ــم وأشــمل م ــي أع ــر الكتاب ــى أن التعبي ــد الجاحــظ )1968( عل ويؤك
فائدتــه مقتصــرة ومحصــورة فــي زمــان أو مــكان معينيــن وعلــى القريــب الحاضــر، بينمــا الكتــاب المتضمــن للتعبيــر الكتابــي 
يمكــن قراءتــه، وتدريســه، واالســتفادة منــه فــي كل مــكان وزمــان. ولهــذا، أصبــح تعليــم وتعلــم الكتابــة عنصــراً أساســياً فــي 
العمليــة التربويــة ووظيفــة مهمــة مــن وظائــف المدرســة )البجــة، 2002(، خاصــة وأننــا نعيــش فــي عصــر االنفجــار التقنــي 
والمعرفــي. فصــار لزامــاً علــى المهتميــن بالعمليــة التربويــة مواكبــة هــذا العصــر واســتخدام أدواتــه )أبــو شــرخ، 2016؛ 
ــة  ــأن التعبيــر الكتابــي مــن أهــم وســائل االتصــال اللغــوي، وهــو الغاي ــة وآخــرون، 2003(. وتــرى حســن )2005( ب عفان

األساســية مــن تعليــم اللغــة. 

ويتطلــب التعبيــر الكتابــي توفــر مهــارات وقــدرات عقليــة ولغويــة عاليــة لــدى الطلبــة تتضمــن  تحديــد األفــكار الرئيســة 
ــي صــورة  ــي ف ــكار والمعان ــك األف ــرة عــن تل ــة المناســبة والمعب ــب اللغوي ــاظ والتراكي ــار األلف ــة، وحســن اختي ــاءة ودق بكف
إبداعيــة تتميــز باألصالــة، والجــدة، والحداثــة )األحــول، 2018(.  وعلــى الرغــم ممــا يتمتــع بــه التعبيــر الكتابــي مــن أهميــة 
قصــوى للطلبــة والحاجــة إليــه، إال أن العديــد مــن الدراســات التربويــة أكــدت علــى وجــود ضعفــاً كبيــراً فــي مهــارات التعبيــر 
الكتابــي لــدى الطلبــة بشــكل عــام، وأن طــرق تدريســه مــا زالــت تقليديــة وال ترقــى إلــى مســتوى أهميتــه )أبــو شــرخ، 2016؛ 
أبــو صبحــة، 2010؛ األحــول، 2018؛ ســالمة، 2013؛ المصــري، 2006؛ نجــار، 2015؛ النــدى 2008(. وقــد عــزت تلــك 
الدراســات ذلــك الضعــف إلــى العديــد مــن األســباب. فعلــى ســبيل المثــال، أشــار األحــول )2018(  إلــى أن ضعــف الطلبــة 
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فــي التعبيــر الكتابــي يعــود إلــى اإلهمــال والتقصيــر فــي حصــص التعبيــر، واســتخدام الطــرق واألســاليب غيــر المجديــة، 
باإلضافــة إلــى ابتعــاد المعلميــن عــن التجديــد واإلبــداع فــي تدريســه ومعالجــة نواحــي القصــور فيــه. وصنفــت أبــو شــرخ 

)2016( تلــك األســباب إلــى أســباب متعلقــة بالمعلــم وأســباب متعلقــة بالمتعلــم وأســباب عامــة. 

ــر  ــي التعبي ــة ف ــي مســتوى الطلب ــي تدن ــة ف ــذه المشــكلة المتمثل ــي ه ــاً ف ــر ملي ــى ماســبق، تســتدعي الحاجــة التفكي ــاء عل وبن
الكتابــي، والتصــدي لهــا ومحاولــة معالجتهــا بطــرق حديثــة ومبتكــرة. ونظــراً لمــا تشــهده اإلنســانية مــن ثــورة كبيــرة فــي 
ــا والعمــل  ــدأ التربويــون باالهتمــام بالتكنولوجي ــا عديــدة، ب ــا والمعلومــات، ومــا لهــا مــن إمكانيــات ومزاي مجــال التكنولوجي
ــم اللغــة بشــكل خــاص )محمــد وقطــوس،  ــي تعلي ــة بشــكل عــام وف ــة التعليمي ــي العملي ــى توظيــف أدواتهــا وتطبيقاتهــا ف عل
ــالل  ــن خ ــة م ــة التعلّمي ــة التعليمي ــي العملي ــي ف ــر نوع ــورة وتغيي ــداث ث ــى إح ــادرة عل ــة ق ــا الحديث 2012(. إن التكنولوجي
Bhagat, Cheng-( ــي يمكــن اســتخدامها فــي هــذا المجــال ــق والســياقات واإلجــراءات الت ــات والوســائل والطرائ التطبيق
ــر  ــى توفي ــا عل ــز بقدرته ــب 2.0 تتمي ــات الوي ــة كتطبيق ــة الحديث ــات التكنولوجي Nan & Chun-Yen, 2016( . فالتطبيق
مجموعــة متنوعــة مــن األدوات والمصــادر التعليميــة لتصميــم وتدريــس وتقويــم المحتــوى التعليمــي. كمــا يمكــن اســتخدام 
تطبيقــات الويــب 2.0 لخلــق وزيــادة التفاعــل التعليمــي مــن خــالل إيجــاد فــرص وأنشــطة تعليميــة جديــدة ومحفــزة وممتعــة 
 Aburezeq & Ishtaiwa-Dweikat,(  وواقعيــة لمتعلمــي اللغــة ممــا يســاعد علــى تحســين أدائهــم ومســتواهم التحصيلــي

.)2017; Ishtaiwa & Aburezeq, 2015; Kearney & Schuck, 2006

وتشــير تطبيقــات الويــب 2.0 إلــى جيــل جديــد مــن خدمــات الويــب التــي نشــأت بســبب التغييــرات التراكميــة فــي 
كيفيــة اســتخدامه وتصميمــه. فهــي عبــارة عــن إصــدار جديــد تركــز علــى واجهــات تفاعليــة ســهلة االســتخدام، بحيــث تتيــح 
ــاء وإدارة المحتــوى )Akbulu & Kiyici, 2007(. إنهــا  ــن لبن ــاً للتفاعــل والتواصــل مــع اآلخري للمســتخدم مجــاالً خصب
مجموعــة مــن خدمــات ومواقــع شــبكة اإلنترنــت المتضمنــة لعناصــر تتيــح للمســتخدم التفاعــل مــع المســتخدمين اآلخريــن 
أو مــع مــا يقدمونــه مــن محتــوى، ويتضمــن هــذا التفاعــل أشــكاالً متنوعــة مــن المطالعــة والمشــاركة والتعليــق واإلضافــة 
ــة  ــة، فالمدون ــات اإللكتروني ــات المدون ــذه التطبيق ــن ه ــة )Shams, 2014(. وم ــة المرئي ــل المقاطــع الصوتي ــل ونق والتعدي
ــيطة  ــأدوات بس ــتخدم ب ــن المس ــث يمّك ــوى، حي ــي إلدارة المحت ــام إلكترون ــالل نظ ــن خ ــل م ــق يعم ــي تطبي ــة ه اإللكتروني
وخطــوات ســهلة دون الحاجــة لمعرفــة أنظمــة البرمجــة مــن إنتــاج  صفحــات تفاعليــة، تشــتمل علــى العديــد مــن الوســائط 

 .)Deng & Yuen, 2011( ــو والصــوت ــومات والنصــوص ومقاطــع الصــوت والفيدي ــددة، كالرس المتع

ــح الفرصــة  ــة شــخصية، تتي ــا صفحــة إلكتروني ــى أنه ــة عل ــو )Sim & Hew, 2010( المدون وعــّرف ســيم وهي
للمســتخدمين لتقديــم ونشــر المعلومــات المختلفــة، والتفاعــل مــع اآلخريــن بســهولة ويســر دون الحاجــة إلــى مهــارات 
ــت  ــب الوق ــام حس ــا بانتظ ــم تحديثه ــي يت ــاركات الت ــى المش ــرف عل ــم التع ــة، يت ــة التاريخي ــن الناحي ــة. وم ــة عالي تكنولوجي
والتاريــخ،  حيــث تقــوم الصفحــة بترتيــب المشــاركات بشــكل زمنــي عكســي )أي أن آخــر المنشــورات تأتــي أوالً(.  ومــن 
مميــزات المدونــة، أنهــا تتيــح للمســتخدمين إضافــة تعليقاتهــم أو أســئلتهم  بعــد قــراءة المنشــورات. وقــد أكــدت الكثيــر مــن 
الدراســات التربويــة )عبــد الباســط، 2012؛ عبــد الغنــي، 2012؛ المدهونــي، 2010؛ المصــري، 2011: النجــار، 2016( 
ــد متعــددة، يمكــن  ــك لمــا لهــا مــن فوائ ــة، وذل ــة التعليمي ــة فــي العملي ــات اإللكتروني ــر اإليجابــي الســتخدام المدون ــى األث عل
إجمالهــا فيمــا يأتــي: زيــادة التفاعــل النشــط مــع المعلــم مــن جهــة والطلبــة فيمــا بينهــم مــن جهــة أخــرى، وزيــادة التفاعــل مــع 
المحتــوى التعليمــي، والتشــجيع علــى التفكيــر النقــدي والتأملــي، ومســاعدة الطلبــة علــى اكتســاب المعرفــة وبنائهــا، وإتاحــة 
الفرصــة للمعلــم لتصميــم أنشــطة تعليميــة متنوعــة وحقيقيــة وممتعــة، وزيــادة الدافعيــة للتعلــم، والقــدرة علــى مراعــاة الفــروق 
Glogoff, 2005; Ish- )الفرديــة بيــن الطلبــة، وزيــادة ثقــة الطلبــة بأنفســهم، وتطويــر المهــارات التكنولوجيــة لــدى الطلبــة  

 .)taiwa & Dukmak, 2013; Lou,Wu, Shin & Tseng, 2010; Al Waely & Aburezeq, 2013

وعلــى الرغــم مــن األدلــة العديــدة علــى أهميــة ودور المدونــات اإللكترونيــة فــي تنميــة العمليــة التعليميــة، إال أن 
ــم  ــه، ت ــاء علي ــزال محــدوداً جــداً. وبن ــة ومهاراتهــا ال ي ــم اللغــة العربي ــي تعلي ــي المجــال التعليمــي وخاصــة ف اســتخدامها ف
تصميــم هــذه الدراســة لتقصــي أثــر المدونــات اإللكترونيــة علــى تطويــر مهــارات التعبيــر الكتابــي لــدى الطلبــة فــي األردن.  

اإلطار النظري والدراسات السابقة
ــالت(  ــات )مدخ ــا تدوين ــر عليه ــة تظه ــة عنكبوتي ــن صفح ــارة ع ــا »عب ــى أنه ــة عل ــة اإللكتروني ــّرف المدون تع
ــوان  ــكل مدخــل منهــا عن ــة ألرشــفة المدخــالت القديمــة، ويكــون ل ــاً  تصاحبهــا آلي ــاَ تصاعدي ــاً زمني ــة ترتيب مؤرخــة ومرتب
إلكترونــي)URL(  ال يتغيــر منــذ لحظــة نشــره علــى الشــبكة، بحيــث  يســتطيع المســتفيد الرجــوع إلــى تدوينــة معينــة فــي 
وقــت الحــق« )فــراج، 2006، ص: 24(. وتمتــاز المدّونــة اإللكترونيــة بعــدد مــن الخصائــص التــي تجعــل منهــا خيــاراً فعــاالً 

 :)Lindahl & Blount, 2003( ــا ــة، ومنه ــة التعليمي ــم العملي لدع

	 الفصــل بيــن اإلنتــاج والعــرض مــن خــالل الســماح فقــط لصاحــب المدونــة باإلضافــة عليهــا، وإعطــاء •



أثر املدونات اإللكرتونية يف تنمية مهارات التعبري الكتابي 

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

اآلخريــن فرصــة التعليــق علــى مــا يتــم نشــره بــإذن مــن صاحبهــا فقــط.
	 توفير العديد من القوالب الجاهزة لعرض المحتوى.•
	 إمكانية التكامل مع برامج الحاسوب األخرى.•
	 سهولة إدارة المحتوى وتحميل المواد التعليمية.•
	 دعم خاصية الحصول على آخر المنشورات فور نشرها.•

وأضــاف المدهونــي )2010( والنجــار )2016( احتــواء المدونــات علــى عناصــر الوســائط المتعــددة، المرونــة، 
والثبــات، والتواصــل، والمشــاركة، واألمــان، وغيرهــا مــن الخصائــص. ويمكــن اســتخدام المدونــات االلكترونيــة فــي العمليــة 
التعليميــة كأداة إلدارة المقــررات والمحتــوى الدراســي، مشــاركة المصــادر التعليميــة، أداة لألنشــطة والتدريبــات التعليميــة، 
ــي، 2010؛  ــج، 2011؛ المدهون ــي والفري ــاش والحوار)العب ــة إلدارة النق ــي، وصفح ــع تعليم ــق مجتم ــة، خل ــة تعليمي حقيب
ــر  ــى تطوي ــة عل ــات اإللكتروني ــر المدون ــى أث ــت بهــدف التعــرف إل ــي أجري النجــار، 2016(. ومــن الدراســات الســابقة الت
ــى اســتقصاء  ــت إل ــي )Alsubaie & Madini, 2018( بدراســة هدف ــام الســبيعي ومدين ــة، ق ــدى الطلب ــة ل ــارات الكتاب مه
أثــر اســتخدام المدونــات اإللكنرونيــة  كأداة تعليميــة مســاندة لتدريــس اللغــة اإلنجليزيــة ومــدى فعاليتهــا فــي تطويــر مهــارات 
الكتابــة، وخاصــة اســتخدام المفــردات لــدى طالبــات المرحلــة الجامعيــة )طالبــات الســنة التحضيريــة(. وأشــارت النتائــج إلــى 
تحســن ملحــوظ فــي أداء الطالبــات فــي الكتابــة بعــد اســتخدام مقــاالت المدونــة. باإلضافــة إلــى زيــادة حصيلتهــم اللغويــة مــن 
المفــردات والتراكيــب الجديــدة. أمــا دراســة  العبــودي )Alaboudi, 2014( التــي هدفــت إلــى تقصــي اتجاهــات الطلبــة حــول 
فعاليــة اســتخدام المدونــات اإللكترونيــة كأداة تعليميــة لتدريــس مهــارة الكتابــة فــي اللغــة اإلنجليزيــة، فقــد وجــدت أن الطلبــة 
قــد اتفقــوا علــى أن اســتخدام المدونــات اإللكترونيــة قــد ســاهم فــي زيــادة دافعيتهــم لتحســين كتاباتهــم، كمــا نــص المشــاركون 
فــي الدراســة علــى أن مشــاركاتهم اإللكترونيــة عملــت علــى زيــادة كفاءتهــم فــي اســتخدام القواعــد اللغويــة بشــكل أصــح وادق. 

ــن  ــي عمل ــة، والالئ ــة إنجليزي ــات لغ ــبع طالب ــة س ــت تجرب ــد تناول ــي )Algrami, 2012( فق ــة الجرام ــا دراس أم
ــة  ــزات للكتاب ــد أظهــرت الدراســة أن المي ــى مــدار أربعــة أســابيع. وق ــر اإلنترنــت عل ــة عب ــة تفاعلي بشــكل تعاونــي فــي بيئ
ــزأ  ــة كجــزء ال يتج ــالء الدراس ــن زم ــتركة بي ــة مش ــاء ثقاف ــى إنش ــاعدت عل ــة س ــات اإللكتروني ــتخدام المدون ــة باس التفاعلي
مــن الكتابــة التعاونيــة. كمــا ســاعدت التجربــة الطالبــات أيًضــا علــى تطويــر مهــارة التفكيــر النقــدي والقــدرة علــى تحديــد 
ــة  ــة اإللكتروني ــات الكتاب ــتخدام تطبيق ــو اس ــة نح ــات إيجابي ــات اتجاه ــرت الطالب ــام، أظه ــتهدف. وبشــكل ع ــور المس الجمه
كالمدونــات فــي دروس الكتابــة األخــرى. وأجــرى الجمعــة )Aljumah, 2012( دراســة هدفــت إلــى التعــرف علــى اتجاهــات 
الطلبــة نحــو اســتخدام المدونــة اإللكترونيــة فــي تعلــم مهــارة الكتابــة، والكشــف عــن مزايــا وعيــوب اســتخدام المدونــة فــي 
تعلــم اللغــة. وتوصلــت الدراســة إلــى أن لــدى الطلبــة اتجاهــات إيجابيــة نحــو اســتخدام المدونــات األلكترونيــة فــي الفصــول 
ــع الســتخدام  ــام والداف ــادة االهتم ــات شــملت زي ــد اســتخدام المدون ــج أن فوائ ــة. ووجــدت النتائ الدراســية المخصصــة للكتاب
 Arslan &(  اللغــة اإلنجليزيــة بســبب التفاعــل النشــط مــع الزمــالء والمعلميــن. وتناولــت دراســة أرســالن و ســاهين كيزيــل
Şahin –Kızıl, 2010(  أثــر تطبيــق المدونــة فــي تنميــة مهــارة الكتابــة لــدى عينــة مــن طــالب اللغــة اإلنجليزيــة المتوســطة 
فــي إحــدى الجامعــات التركيــة. وقــد تــم تدريــس  المجموعــة الضابطــة )ن = 23( باســتخدام الطريقــة التقليديــة، وتــم تدريــس 
المجموعــة التجريبيــة )ن = 27( باســتخدام المدونــة اإللكترونيــة. وقــد بيّنــت النتائــج أّن المدونــة اإللكترونيــة ســاهمت فــي 
تحســن كبيــر فــي أداء الطلبــة فــي الكتابــة مقارنــة بالطريقــة التقليديــة، و أوصــت الدراســة بضــرورة اســتخدام هــذا التطبيــق 

لتطويــر مهــارات الكتابــة.  

وأجــرت الوائلــي وأبــو رزق )Al Waely & Aburezeq, 2013( دراســة هدفــت إلــى الكشــف عــن اتجاهــات 
ــي تواجــه  ــات الت ــد التحدي ــة، و لتحدي ــس اللغــة العربي ــز تعلمهــم لتدري ــة كأداة لتعزي ــن نحــو اســتخدام المدون ــة المعلمي الطلب
اســتخدام المدونــات فــي تدريــس اللغــة العربيــة. وتــم اســتخدام المقابــالت شــبه المنظمــة مــع )14(  طالبــاً معلمــاً، باإلضافــة 
إلــى تحليــل المنشــورات والمداخــالت علــى المدونــة المســتخدمة لجمــع البيانــات. وأظهــرت النتائــج أن المشــاركين اعتبــروا 
ــع  ــي. وم ــوى التعليم ــم والزمــالء والمحت ــع المعل ــن خــالل تســهيل التفاعــل النشــط م ــم م ــز تعلمه ــة لتعزي ــة أداة قوي المدون
ــادة عــبء  ــا زي ــة، ومنه ــة ألغــراض تعليمي ــتخدام المدون ــات المرتبطــة باس ــن التحدي ــدد م ــى ع ــج إل ــارت النتائ ــك ، أش ذل
العمــل المطلــوب أداءه، وطبيعــة مشــاركات الطلبــة، والحاجــة إلــى مســتوى عــاٍل مــن المهــارات التكنولوجيــة، وعــدم وجــود 

ــة.  ــا المتعلقــة باألمــن والخصوصي ــة، والقضاي اســتجابات فوري

مــن خــالل مــا ســبق يتضــح أهميــة المدونــات اإللكترونيــة فــي تنميــة مهــارات الكتابــة، ودورهــا فــي تحســين دافعيــة 
الطلبــة لتعلــم اللغــة. وتشــترك الدراســة الحاليــة مــع الدراســات الســابقة فــي البحــث عــن طرائــق وأســاليب تدريــس فاعلــة 
مــن خــالل توظيــف االتكنولوجيــا فــي تعليــم وتعلــم مهــارات اللغــة العربيــة. وتمتــاز هــذه الدراســة  فــي كونهــا مــن الدراســات 

النــادرة التــي طبقــت فــي األردن لتطويــر مهــارات التعبيــر الكتابــي باســتخدام إحــدى التطبيقــات التكنولوجيــة الحديثــة.



أبو رزق

�� اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

مشكلة الدراسة وأسئلتها
ــة  ــة اللغ ــد ممارس ــة بع ــبها الطلب ــي يكتس ــة الت ــة والضروري ــة المهم ــارات اللغوي ــن المه ــي م ــر الكتاب ــارات التعبي ــد مه تع
ومحاكاتهــا، وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذه المهــارات إال أنَّ هنــاك مشــكلة واضحــة فــي ضعــف الطلبــة فــي امتــالك تلــك 
ــق  ــق باســتخدام طرائ ــا يتعل ــال وقصــور خاصــة فيم ــه مــن إهم ــا هــي علي ــى م ــر عل ــت دروس التعبي ــا زال ــارات، وم المه
ــم مهــارات التعبيــر الكتابــي. وعلــى الرغــم مــن أهميــة  ــد الدافعيــة لــدى الطلبــة لتعل وأســاليب التدريــس المناســبة التــي تزي
ــي  ــدرة الدراســات الت ــة. ونظــراً لن ــي تحســين مهــارات اللغــة وبخاصــة مهــارات الكتاب ــا ف ــة وفعاليته ــات اإللكتروني المدون
تناولــت هــذا التطبيــق فــي تدريــس اللغــة العربيــة فــي األردن، تــم إجــراء هــذه الدراســة كمحاولــة لمعالجــة مشــكلة الضعــف 
فــي أداء الطلبــة  فــي مهــارات التعبيــر الكتابــي مــن خــالل اســتخدام المدونــات اإللكترونيــة لتحقيــق المخرجــات التعليميــة 
المطلوبــة مــن تدريــس مهــارة التعبيــر الكتابــي. وعليــه تتمثــل مشــكلة الدراســة الحاليــة فــي اإلجابــة عــن الســؤالين اآلتييــن:

ما أثر استخدام المدونات اإللكترونية في تنمية مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة الصف التاسع؟. 	

هل يختلف أثر استخدام المدونات اإللكترونية باختالف الجنس؟. 	

ما أثر التفاعل بين طريقة التدريس والجنس في تنمية مهارات التعبير الكتابي لدى طلبة الصف التاسع؟. 	

فرضيات الدراسة
في ضوء أسئلة الدراسة، يمكن تحديد فرضياتها، كما يأتي:

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( فــي أداء الطلبــة فــي االختبــار البعــدي لمهــارات التعبيــر . 1
الكتابــي تعــزى إلــى متغيــر طريقــة التدريــس. 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( فــي أداء الطلبــة فــي االختبــار البعــدي لمهــارات التعبيــر . 2
الكتابــي تعــزى إلــى متغيــر الجنــس. 

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( فــي أداء الطلبــة فــي االختبــار البعــدي لمهــارات التعبيــر . 3
الكتابــي تعــزى إلــى التفاعــل بيــن طريقــة التدريــس والجنــس. 

أهمية الدراسة
يُعــد التعبيــر مــن فــروع اللغــة العربيــة األساســية الــذي يمثــل الغايــة مــن تعلمهــا. وقــد تــم مالحظــة أن طرائــق 
ــت كاف  ــة وق ــث ال يوجــد فرصــة إلعطــاء الطلب ــدي، حي ــط التقلي ــى النم ــت تقتصــر عل ــا زال ــاليبه م ــر وأس ــس التعبي تدري
للتطبيــق ومــن ثــم التصحيــح، وهــذا يحــول دون تنميــة فعالــة وحقيقيــة لمهــارات التعبيــر لديهــم. وبنــاء عليــه، أصبــح حتامــاً 
علــى المهتميــن بتدريــس اللغــة العربيــة بشــكل علــم وبالتعبيــر الكتابــي بشــكل خــاص البحــث عــن طرائــق وأســاليب جديــدة 
وفعالــة ومحفــزه تركــز علــى الطالــب باعتبــاره أساســاَ ومحــوراً للعمليــة التعليميــة )أبــو شــرخ، 2016؛ أبــو صبحــة، 2010؛ 
ــى اســتخدام  ــد عل ــي تعتم ــة الت ــة الدراســة الحالي ــت أهمي ــا انبثق ــن هن ــدى 2008(. وم األحــول، 2018؛ نجــار، 2015؛ الن
المدونــات اإللكترونيــة كأداة تعليميــة لتعزيــز مهــارات التعبيــر الكتابــي لــدى الطلبــة لمــا لهــا مــن فوائــد عديــدة كمــا تبيــن فــي 
ــة وتطبيــق  ــدة ونمــاذج رديئ ــم نمــاذج جي ــى تقدي ــى إتاحــة الفرصــة إل ــة إل ــم ذكرهــا أعــاله. هــذا باإلضاف الدراســات التــي ت
معاييــر التعبيــر الكتابــي عليهــا، ومناقشــة الطلبــة لكتاباتهــم والتعليــق عليهــا مــن خــالل نشــرها علــى مدونــة الفصــل التــي تــم 

تصميمهــا.
ــى  ــة إل ــة دراســة أخــرى جمعــت بيــن هــذه االمــور، باإلضاف ــم يســبق ألي وفــي ضــوء مراجعــة األدب التربــوي الســابق، ل

ــة.  ــات فــي تدريــس اللغــة العربي ــدرة الشــديدة فــي اســتخدام المدون الن

حدود الدراسة
تمثلت حدود الدراسة الحالية فيما يأتي:

الحــدود المكانيــة: اقتصــر تطبيــق الدراســة  علــى مدرســة ذكــور ومدرســة إنــاث مــن مــدارس مديريــة تربيــة عمــان . 1
األولى فــي األردن. 

الحدود الزمانية: تم تطبيق هذه الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2018- 2019.. 2
المدة الزمنية: اقتصر تطبيق الدراسة على ستة أسابيع، بواقع حصتين من كل أسبوع.. 3
الحدود البشرية: تم تطبيق الدراسة على عينة من طلبة الصف التاسع والبالغ عددهم  )147( طالباً وطالبة. . 4
الحدود الموضوعية: دروس الكتابة في كتاب اللغة العربية للصف التاسع.. 5
ــر . 6 ــي تطوي ــة ف ــات اإللكتروني ــر المدون ــد أث ــي لتحدي ــبه التجريب ــج ش ــة المنه ــتخدمت الدراس ــة: اس ــج الدراس منه

ــي. ــر الكتاب ــارات التعبي مه



أثر املدونات اإللكرتونية يف تنمية مهارات التعبري الكتابي 

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

أدوات الدراســة: تــم اســتخدام الخطــط التدريســية واختبــار التعبيــر الكتابــي حيــث تــم اعدادهــم خصيصــاً لغايــات . 7
اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة.

التعريفات اإلجرائية
التعبيــر الكتابــي:  قــدرة الطالــب علــى التعبيــر عــن أفــكاره، واإلفصــاح عمــا يجــول فــي خاطــره  حــول 
الموضوعــات المطروحــة بلغــة عربيــة ســليمة تشــمل اســتخدام أســاليب لغويــة صحيحــة، واختيــار دقيــق 
للمفــردات، وصياغتهــا بأســلوب حســن، مــع مراعــاة دقــة تنظيــم األفــكار والفقرات، والســالمة مــن األخطاء 

اإلمالئيــة والنحويــة، وصحــة اســتخدام عالمــات الترقيــم.
طريقة التدريس التقليدية: وهي الطريقة المتبعة في تدريس التعبير الكتابي للصف التاسع، وتعتمد على:

مناقشة الموضوع المذكور في الكتاب. 	•
تكليف الطلبة بكتابة الموضوع خالل الوقت المتبقي من الحصة. 	•
جمع كتابات الطلبة وتصحيح ما تيسر منها وفقاً لمعايير معينة. 	•

ــوى التعليمــي  ــا لعــرض المحت ــم تصميمه ــي ت ــت الت ــارة عــن مجموعــة مــن صفحــات اإلنترن ــة: عب ــات الإللكتروني المدون
المتعلــق بتدريــس مهــارات النعبيــر الكتابــي تاريخيــاً مــن األحــدث إلــى األقــدم، وإتاحــة الفرصــة لمناقشــة كتابــات الطلبــة، 
ومــن ثــم إعــادة الكتابــة لمعالجــة األخطــاء التــي وقعــوا فيهــا مســبقا مــن خــالل أدوات التفاعــل والتواصــل المتزامــن وغيــر 

المتزامــن بيــن المعلــم وطالبــه، وبيــن الطلبــة أنفســهم.  

منهجية الدراسة
منهج الدراسة

لتحقيــق أغــراض الدراســة الحاليــة، تــم اســتخدام المنهــج شــبه التجريبــي مــن خــالل تطبيــق اختبــاراً قبليــاً واختبــاراً 
ــة الصــف التاســع  ــدى طلب ــر الكتابــي ل ــة مهــارات التعبي ــة فــي تنمي ــات اإللكتروني ــر اســتخدام المدون ــاَ للكشــف عــن أث بعدي

مقارنــة بالطريقــة االتقليديــة.

عيّنة الدراسة
تكّونــت عينــة الدراســة مــن )147( طالبــاً وطالبــة، حيــث تــم اختيارهــم مــن مدرســة ذكــور ومدرســة إنــاث تابعتيــن 
لمديريــة عمــان األولــى للعــام الدراســي  2018-2019. تــم اســتخدام الطريقــة القصديــة الختيــار المدرســتين وذلــك لتعــاون 
إدارتــي المدرســتين فــي تســهيل إجــراءات تطبيــق الدراســة، باإلضافــة إلــى التشــابه في البيئــة الجغرافيــة والظروف المعيشــية 
واالقتصاديــة واالجتماعيــة بيــن مجموعتــي الدراســة مــن الذكــور واإلنــاث. وقــد تــم تقســيم عينــة الدراســة بطريقــة عشــوائية 
ــة  ــة ومجموع ــة التقليدي ــتخدام الطريق ــي باس ــر الكتاب ــها التعبي ــم تدريس ــة( ت ــاً و38 طالب ــة )36 طالب ــة ضابط ــى مجموع إل

تجريبيــة )34 طالبــاً و39 طالبــة( دُّرســت باســتخدام المدونــات اإللكترونيــة.

أدوات الدراسة

لتحقيق أغراض الدراسة، تم إعداد األدوات اآلتية:

1- الخطط التدريسية: 

تــم إعــداد الخطــط التدريســية لتدريــس مهــارات التعبيــر الكتابــي حســب الطريقــة المســتخدمة مــع  كل مجموعــة )الطريقــة 
التقليديــة للمجموعــة الضابطــة و المدونــات اإللكترونيــة للمجموعــة التجريبيــة(. وبينمــا اقتصــرت الخطــط التدريســية حســب 
الطريقــة التقليديــة علــى تحديــد دروس التعبيــر وفــق المنهــج المحــدد بمــا يشــمله مــن مخرجــات تعليميــة ومحتــوى وأنشــطة 
ــم فــي إدارة الحصــة التعليميــة واســتئثاره بمعظــم وقتهــا، دون إعطــاء  وأســاليب تعليميــة وتقويميــة ترتكــز علــى دور المعل
الطلبــة الوقــت الكافــي لتطبيــق مهــارات الكتابــة ومناقشــة أفكارهــم وكتاباتهــم، تــم بنــاء الخطــط حســب اســتخدام المدونــات 
اإللكترونيــة بطريقــة تضمــن التفاعــل النشــط والمشــاركة الفعالــة مــن قبــل الطلبــة كمحــور للعمليــة التعليميــة. وقــد ســارت 

حصــص التعبيــر علــى النحــو اآلتــي: 
بــدء المعلــم بتحيــة الطلبــة والتمهيــد للــدرس مــن خــالل بعــض أنشــطة العصــف الذهنــي، وصــوالً إلــى تحديــد المخرجات   .1

التعليميــة المطلوبــة، واإلجــراءات، واألنشــطة، والمهمــات التعليميــة لتحقيــق تلــك المخرجــات.



أبو رزق

�� اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

ــة  ــار مــن خــالل مدون ــر المخت ــة حــول موضــوع التعبي ــة للكتاب ــاذج الرديئ ــدة والنم ــاذج الجي عــرض بعضــاً مــن النم  .2
الفصــل اإللكترونيــة.

تقسيم الطلبة إلى مجموعات صغيرة للقيام بمناقشة تلك النماذج وتقييمها.  .3
قيام الطلبة بتدوين تعليقاتهم على كل نموذج تم عرضه.  .4

مناقشة تلك التعليقات بصورة جماعية وصوالَ إلى استنتاج معايير الكتابة الصحيحة.  .5
قيــام الطلبــة بالكتابــة حــول الموضــوع المطلــوب بشــكل فــردي وتكليفهــم بنشــرها علــى المدونــة وذلــك إلتاحــة المجــال   .6

لآلخريــن لالطــالع عليهــا وابــداء آرائهــم حولهــا.
قيام المعلم بقراءة منشورات الطلبة وتقديم التغدية الراجعة والتعليق على أداء الطلبة.  .7

تكليــف الطلبــة باعــادة كتابــة الموضــوع، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار مالحظــات المعلــم وزمالئهــم ومعالجــة األخطــاء   .8
التــي وقعــوا فيهــا.

نشر المواضيع المنقحة على المدونة، ليتم تقييمها من قبل زمالء المجموعة الصغيرة في الحصة القادمة.  .9
تقيييم المعلم لكتابات الطلبة النهائية.  .10

اختيــار أفضــل ثــالث كتابــات للطلبــة لنشــرها فــي زاويــة »األفضــل« علــى المدونــة لتعزيــز الطلبــة وزيــادة دافعيتهــم   .11
نحــو الكتابــة الصحيحــة.

للتأكــد مــن صــدق الخطــط التدريســية ومــدى مالئمتهــا لألهــداف التــي أعــدت ألجلهــا، تــم عرضهــا علــى مجموعــة مــن 
المختصيــن فــي مناهــج اللغــة العربيــة وأســاليب تدريســها وتكنولوجيــا التعليــم والقيــاس والتقويــم. وبنــاء علــى المالحظــات 
ــم إجــراء بعــض التعديــالت بمــا يتــالءم مــع  ــة، ت ــن الباحث التــي وردت مــن المحكميــن والمناقشــات التــي دارت بينهــم وبي
مســتوى طلبــة الصــف التاســع.  هــذا باإلضافــة إلــى القيــام بتطبيــق أحــد دروس التعبيــر علــى عينــة اســتطالعية مــن مجتمــع 

الدراســة وذلــك للتمكــن بشــكل أكبــر مــن كيفيــة 
التطبيق والكشف ومعالجة أية مالحظات أو ثغرات قبل التطبيق الفعلي للدراسة.

 
2- اختبار التعبير الكتابي: 

ــي مهــارات  ــة الدراســة ف ــى أداء عين ــذي طــرأ عل ــاس مــدى التحســن ال ــى قي ــي يهــدف إل ــر الكتاب ــاراً للتعبي ــم إعــداد اختب ت
ــر، وهــي: ــاط للتعبي ــة أنم ــى أربع ــار عل ــي. واشــتمل االختب ــر الكتاب التعبي

كتابة موضوع من خالل إكمال نص مكون من 12 سطر.  .1
كتابة حوار من خالل إكمال نص حواري معين.  .2

كتابة موضوع من خالل صورة يقوم الطلبة بالتعبير عنها.  .3
كتابة موضوع حر قصير.  .4

وقــد تــم اختيــار هــذه األنمــاط لمراعــاة مســتويات الطلبــة ورغباتهــم، باإلضافــة إلــى تحقيــق عنصــر التنــوع فــي 
أســاليب الكتابــة. وتــم التحقــق مــن صــدق االختبــار عــن طريــق عرضــه علــى نفــس المحكميــن الذيــن قامــوا بتحكيــم الخطــط 
التدريســية، وتــم إجــراء بعــض التعديــالت بنــاء علــى مالحظاتهــم. وقــد قامــت الباحثــة أيضــاً بوضــع معاييــر التقويــم التــي 

اشــتملت علــى معاييــر رئيســة ولــكل معيــار منهــا معاييــر فرعيــة حســب اآلتــي:

تنظيــم الموضــوع ويشــمل تقســيم الموضــوع إلــى مقدمــة وعــرض وخاتمــة، ومالئمــة األفــكار الرئيســية للهــدف العــام،   .1
ــوان  ــار العن ــط، واختي ــتخدام أدوات الرب ــلها، واس ــكار وتسلس ــك األف ــرات، ووضــوح تل ــي فق ــكار ف ــك األف ــم تل وتنظي

المناســب.
صحــة النحــو ويشــمل تركيــب الجمــل مــن حيــث التقديــم والحــذف والتأخيــر، واســتخدام أدوات العطــف وحــروف الجــر   .2

والضمائــر المناســبة، ومراعــاة عالمــات اإلعــراب، ومراعــاة دخــول أدوات النصــب والجــزم علــى األفعــال. 
ــة  ــاء المربوط ــزات، والت ــة، والهم ــف اللين ــق واألل ــف التفري ــة أل ــال كتاب ــبيل المث ــى س ــمل عل ــالء ويش ــة اإلم صح  .3

والمفتوحــة.
ــن  ــة والنقطتي ــب، والنقط ــتفهام والتعج ــي االس ــل، وعالمت ــرة، والفواص ــة أول الفق ــم كعالم ــات الترقي ــتخدام عالم اس  .4

الرأســيتين، والقوســين وعالمــة الشــرطتين.

وللتأكــد مــن كفايــة تلــك المعاييــر والعالمــات الموضوعــة لــكل معيــار، قامــت الباحثــة بمقابلــة عــدد مــن أســاتذة 
اللغــة العربيــة ومناقشــة المعاييــر المقترحــة، وإجــراء بعــض التعديــالت بمــا يتــالءم مــع مســتوى الطلبــة. وللتأكــد مــن ثبــات 
ــة اســتطالعية مــن مجتمــع  ــى عين ــار المعــد عل ــم تطبيــق االختب ــار، حيــث ت ــة إعــادة االختب ــم اســتخدام  طريق ــار، ت االختب
الدراســة ومــن خــارج عينتهــا والبالــغ عددهــا )30( طالبــاً وطالبــة مــن طلبــة الصــف التاســع، ثــم أعيــد تطبيقــه بعــد مضــي 
أســبوعين. وتــم حســاب قيمــة معامــل ارتبــاط Pear�on لحســاب معامــل الثبــات، والتــي بلغــت )0.80(، واعتبــرت هــذه 
القيمــة كافيــة لتحقيــق أغــراض الدراســة )Muijs, 2004(. وتــم التأكــد مــن ثبــات تصحيــح االختبــار عــن طريــق تصحيــح 
ــا للمعاييــر المحــددة وبشــكل  ــة للذكــور واإلنــاث وفق ــم ومعلمــة اللغــة العربي ــة االســتطالعية مــن قبــل معل ــة الطلب أداء عين
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 .)Holsti, 1969( مســتقل. وتــم التحقــق مــن ثبــات معامــل االتفــاق فــي التصحيــح بيــن المعلميــن باســتخدام معادلــة هولســتي
ووصلــت المعادلــة إلــى نســبة اتفــاق )0.81(، وتعتبــر هــذه الدرجــة  مقبولــة بيــن المصححيــن.

ضبط تجربة الدراسة

باإلضافــة إلــى التأكــد مــن تدريــس شــعبتي الذكــور )الضابطــة والتجريبيــة( مــن قبــل نفــس المعلــم، وتدريس شــعبتي 
اإلنــاث )الضابطــة والتجريبيــة( مــن قبــل نفــس المعلمــة، تــم التأكــد مــن تطبيــق التجربــة فــي ظــروف مناســبة ومتشــابهة مــن 
ناحيــة عــدد ووقــت وأماكــن حصــص التعبيــر ومــدى توفــر الوســائل واألدوات التعليميــة الالزمــة حســب كل طريقــة.  كمــا 
أنــه تــم التأكــد مــن تكافــؤ مجموعتــي الدراســة مــن خــالل تطبيــق اختبــار التعبيــر الكتابــي علــى عينــة الدراســة قبــل البــدء 
ــي  ــة الدراســة ف ــراد عين ــات أف ــة لعالم ــات المعياري ــم )1( المتوســطات الحســابية واالنحراف ــن الجــدول رق ــة.  ويبي بالتجرب

االختبــار القبلــي لمهــارات التعبيــر الكتابــي حســب الجنــس والمجموعــة.

جدول )1(

ــس  ــب الجن ــي حس ــار القبل ــي االختب ــة ف ــة الدراس ــراد عين ــات أف ــة لعالم ــات المعياري ــابية واالنحراف ــطات الحس  المتوس
والمجموعــة

االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالمجموعةالجنس

ذكور
3659.5512.10الضابطة 
3459.1111.68التجريبية 
7059.3411.82المجموع

إناث
3860.4711.17الضابطة 
3959.2310.66التجريبية 
7759.8410.86المجموع

المجموع
7460.0211.56الضابطة 
7359.1711.07التجريبية 
14759.6011.29المجموع 

يشــير الجــدول رقــم )1( إلــى وجــود فــروق بيــن المتوســطات الحســابية ألداء الطلبــة فــي االختبــار القبلــي لمهــارات 
التعبيــر الكتابــي حســب متغيــري الدراســة )الطريقــة والجنــس(. وللكشــف عــن الداللــة اإلحصائيــة لتلــك الفــروق، تــم اســتخدام 

تحليــل التبايــن الثنائــي كمــا هــو موضــح فــي الجــدول رقــم )2(. 

جدول )2(

نتائج تحليل التباين الثنائي ألثر الطريقة والجنس والتفاعل بينهما لعالمات أفراد عينة الدراسة في االختبار القبلي

متوسط درجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين
الداللة قيمة )ف(المربعات

اإلحصائية
25.884125.8840.1990.656طريقة التدريس

9.74419.7440.0750.785الجنس
5.93715.9370.0460.831الطريقة × الجنس

--18584.815143129.964الخطأ
---540890.000147الكلي

يظهــر مــن الجــدول رقــم )2( عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( فــي أداء الطلبــة فــي 
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االختبــار القبلــي لمهــارات التعبيــر الكتابــي ممــا يــدل علــى تكافــؤ مجموعتــي الدراســة. وقــد  عــزت الباحثــة هــذا التكافــؤ إلــى 
التقــارب العمــري والتشــابه فــي البيئــة الجغرافيــة والظــروف المعيشــية واالقتصاديــة واالجتماعيــة بيــن أفــراد عينــة الدراســة، 

باإلضافــة إلــى التشــابه فــي طريقــة وأســلوب التدريــس التقليــدي المتبــع فــي تنفيــذ حصــة التعبيــر الكتابــي.

إجراءات الدراسة
اتبعت الباحثة اإلجراءات اآلتية في تطبيق الدراسة:

إعــداد الخطــط التدريســية لتدريــس مهــارات التعبيــر الكتابــي ألفــراد مجموعتــي الدراســة. حيــث تــم تحديــد الــدروس    .1
ــة،  ــة حســب كل طريق ــة المطلوب ــات والوســائل التعليمي ــل واألنشــطة والتدريب والموضوعــات، وإعــداد أوراق العم

ــا. ــا وكفايته ــد مــن مالئمته ــن للتأك ــى مجموعــة مــن المحكمي ــا عل وعرضه

بناء اختبار التعبير الكتابي والتأكد من صدقه وثباته كما تم توضيحه سابقاً.   .2

تصميم المدونة اإللكترونية التي سيتم استخدامها مع الجموعة التجريبية.    .3

ــراض  ــح أغ ــق وتوضي ــن بالتطبي ــة المكلفي ــم والمعلم ــة المعل ــة لمقابل ــق الدراس ــن بتطبي ــتين المعنيتي ــارة المدرس زي   .4
تطبيقهــا.   واجــراءات  الدراســة 

تدريب المعلم والمعلمة وطلبة المجموعة التجريبية على استخدام المدونة المصممة.    .5
تطبيــق اختبــار التعبيــر الكتابــي القبلــي علــى مجموعتــي الدراســة فــي المدرســتين، قبــل البــدء الفعلــي بتطبيــق التجربة    .6

وفــي نفــس الوقــت.
تصحيح أوراق االختبار القبلي وفقاً لمعايير التصحيح المحددة والتأكد من تكافؤ مجموعتي الدراسة.   .7

تطبيق التجربة من قبل المعلم والمعلمة على مجموعتي الدراسة )التجريبية والضابطة(.   .8
تطبيق اختبار التعبير الكتابي البعدي بعد االنتهاء من تدريس الدروس والموضوعات المختارة.   .9

تصحيح أوراق االختبار البعدي ورصد العالمات.    .10
ــات  ــم التوصي ــج، ومناقشــتها، وتقدي ــا باألســاليب المناســبة ألســئلة الدراســة، وتفســير النتائ ــات إحصائي ــل البيان تحلي   .11

ــا. ــاء عليه ــة بن الالزم

متغيرات الدراسة
اشتملت الدراسة على المتغيرات اآلتية:

أوالً- المتغيرات المستقلة، وتشمل متغيرين: 
1- طريقة التدريس ولها مستويان، وهما: المدونات اإللكترونية والطريقة التقليدية.

2- الجنس وله فئتان، وهما: الذكور واإلناث.
ثانياً- المتغير التابع، وهو أداء طلبة الّصف التاسع في مهارات التعبير الكتابي.

المعالجات اإلحصائية
ــن  ــل التباي ــلوب تحلي ــة وأس ــة الدراس ــات عين ــة لعالم ــات المعياري ــابية واالنحراف ــتخدام المتوســطات الحس ــم اس ت  
ــار  ــى اختب ــة والضابطــة عل ــن التجريبي ــابية ألداء المجموعتي ــن المتوســطات الحس ــروق بي ــة الف ــن دالل ــي للكشــف ع الثنائ

التعبيــر الكتابــي القبلــي والبعــدي.

نتائج الدراسة
ــي   ــر الكتاب ــة مهــارة التعبي ــي تنمي ــة ف ــات اإللكتروني ــر اســتخدام المدون ــة بأث ــة عــن أســئلة الدراســة المتعلق لإلجاب  
ومــدى اختــالف أثــر اســتخدامها باختــالف الجنــس، وأثــر التفاعــل بيــن طريقــة التدريــس والجنــس، تــم اســتخراج المتوســطات 
ــا لمتغيــري  الحســابية واالنحرافــات المعياريــة لعالمــات أفــراد عينــة الدراســة فــي االختبــار البعــدي لمهــارات التعبيــر تبعً

ــم )3(.  ــي الجــدول رق ــن ف ــا هــو مبي ــس، كم ــة والجن الطريق

جدول )3(

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات أفراد عينة الدراسة في االختبار البعدي
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االنحراف المعياريالمتوسط الحسابيالعددالجنسالمجموعة

الضابطة 

3660.5812.74ذكور
3862.3911.98إناث

7461.5112.30المجموع

التجريبية

3465.5212.18ذكور
3967.5110.83إناث

7366.5811.44المجموع

المجموع

7062.9812.63ذكور
7764.9811.63إناث

14764.0312.11المجموع

يظهــر وبشــكل واضــح مــن الجــدول رقــم )3( وجــود تبايــن فــي المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة 
ألداء عينــة الدراســة فــي االختبــار البعــدي لمهــارات التعبيــر الكتابــي. وللكشــف عــن داللــة تلــك الفــروق بيــن المتوســطات 

الحســابية، جــرى اســتخدام تحليــل التبايــن الثنائــي كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول رقــم )4(. 

جدول )4(

نتائج تحليل التباين الثنائي ألثر الطريقة والجنس والتفاعل بينهما لعالمات أفراد عينة الدراسة في االختبار البعدي

متوسط درجات الحريةمجموع المربعاتمصدر التباين
الداللة قيمة )ف(المربعات

اإلحصائية
927.9961927.9966.5170.012طريقة التدريس

131.9381131.9380.9270.337الجنس
0.27110.2710.0020.965الطريقة × الجنس

--20362.043143142.392الخطأ
--624193.000147الكلي

يبين الجدول رقم )4( اآلتي:

	 وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( فــي أداء الطلبــة فــي االختبــار البعــدي لمهــارات •
التعبيــر الكتابــي تعــزى إلــى متغيــر طريقــة التدريــس حيــث بلغــت قيمــة )ف( 6.517  وبداللــة إحصائيــة 
0.012، وكانــت الفــروق لصالــح المجموعــة التجريبيــة التــي درســت باســتخدام المدونــات اإللكترونيــة، 

وبنــاء عليــه، تــم رفــض الفرضيــة األولــى للدراســة.
	 عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( فــي أداء الطلبــة فــي االختبــار البعــدي •

لمهــارات التعبيــر الكتابــي تعــزى إلــى متغيــر الجنــس حيــث بلغــت قيمــة )ف( 0.927  وبداللــة إحصائيــة 
0.337. وبنــاء عليــه، تــم قبــول الفرضيــة الثانيــة للدراســة.

	 عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05( فــي أداء الطلبــة فــي االختبــار البعــدي •
لمهــارات التعبيــر الكتابــي تعــزى إلــى أثــر التفاعــل بيــن طريقــة التدريــس والجنــس حيــث بلغــت قيمــة 

ــة للدراســة. ــة الثالث ــول الفرضي ــم قب ــه، ت ــاء علي ــة 0.965. وبن ــة إحصائي )ف( 0.002  وبدالل

مناقشة النتائج والتوصيات
أوالً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

بينــت نتائــج الســؤال األول، وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة فــي أداء الطلبــة فــي االختبــار البعــدي لمهــارات 
التعبيــر الكتابــي تعــزى إلــى متغيــر طريقــة التدريــس، وكانــت الفــروق لصالــح المجموعــة التجريبيــة التــي درســت باســتخدام 



أبو رزق
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ــي درســت  ــات المجموعــة الضابطــة الت ــن متوســط عالم ــى م ــات أعل ــوا متوســط عالم ــن حقق ــة الذي ــات اإللكتروني المدون
باســتخدام الطريقــة التقليديــة. وتشــير هــذه النتيجــة إلــى أن اســتخدام  المدونــات اإللكترونيــة كان لــه أثــر ايجابــي وفعــال فــي 
تنميــة مهــارات التعبيــر الكتابــي لــدى الطلبــة. ويمكــن عــزو هــذه النتيجــة إلــى العناصــر أساســية المتضمنــة فــي اســتخدام 
المدونــات اإللكترونيــة، والتــي ســاعدت علــى خلــق الوعــي لــدى طلبــة المجموعــة التجريبيــة بمعاييــر الكتابــة الصحيحــة التــي 
ظلــت حاضــرة فــي أذهانهــم. هــذا باإلضافــة إلــى مراعــاة الناحيــة التطوريــة فــي التعبيــر الكتابــي الــذي يحتــاج إلــى عــدد مــن 

المراحــل المتتابعــة مــن ممارســة الكتابــة والتدريــب المســتمر للوصــول إلــى مســتوى متقــدم.

أضــف إلــى ذلــك، أن خصائــص اســتخدام المدونــات اإللكترونيــة لهــا منافــع عديــدة تســاهم فــي تقديــم تعلّــم أفضــل 
للطلبــة. فهــي تزيــد مــن ثقتهــم بأنفســهم وترفــع مــن مســتوى االدافعيــة لديهــم ممــا يزيــد مــن إمكانيــة التفاعــل والمشــاركة، 
وتعطيهــم الوقــت الكافــي للتفكيــر النقــدي والتأملــي. أمــا المعلـّـم فإنــه يســتطيع مراعــاة الفــروق الفرديــة بشــكل أفضــل ويكــون 
 Glogoff, 2005; Ishtaiwa(( .لديــه الوقــت الكافــي لتصميــم أنشــطة تعليميــة متنوعــة وممتعــة تتــالءم مــع رغبــات الطلبــة

& Dukmak, 2013; Lou,Wu, Shin & Tseng, 2010; Al Waely & Aburezeq, 2013

إنَّ تفــوق أفــراد المجموعــة التجريبيــة قــد يرجــع إلــى أن اســتخدام المدونــات اإللكترونية كأحــد تطبيقــات التكنولوجيا 
الحديثــة قــد أدى إلــى خلــق بيئــة تعليميــة ممتعــة، ومثيــرة، وإيجابيــة تختلــف عمــا اعتــاد عليــه الطلبــة فــي دروس التعبيــر 
الســابقة. إن مثــل هــذه البيئــة ســاهمت فــي زيــادة دافعيــة الطلبــة نحــو تعلــم مهــارات التعبيــر الكتابــي مــن خــالل خلــق فــرص 
حقيقيــة لممارســة مهــارة الكتابــة ســواء مــن خــالل كتابــة الموضوعــات المطلوبــة، أو إعــادة كتابتهــا لتصحيــح األخطــاء أو 
بالتعليــق علــى الموضوعــات المنشــورة. وبنــاء عليــه يمكــن القــول بــأن مثــل هــذه األدوات يمثــل منبــراً حــراً ومجــاالً واســعا 
ــداً  ــة بعي ــة والمشــاركة الفعال ــي جــو تســوده روح التعــاون والمحب ــن ف ــم المســاعدة لآلخري ــكار وتقدي لمشــاركة األراء واألف
عــن عوامــل الخجــل أو التوتــر أو الخــوف التــي قــد تحــد مــن المشــاركة فــي الغرفــة الصفيــة التقليديــة. كمــا يمكــن عــزو هــذه 
النتيجــة أيضــاً إلــى أن اســتخدام  المدونــات اإللكترونيــة  قــد ســاهم فــي تنميــة الثــروة اللغويــة لــدى الطلبــة وزيــادة مدركاتهــم 
مــن المفــردات والتراكيــب المختلفــة مــن خــالل إتاحــة الفرصــة لالطــالع علــى منشــورات ومواضيــع وتعليقــات مختلفــة ممــا 

أدى إلــى مســاعدة الطلبــة فــي اســتخدام تلــك المفــردات والتراكيــب الجديــدة فــي كتاباتهــم.  

ــة  ــات اإللكتروني ــة اســتخدام المدون ــت فعالي ــي أثبت ــت نتيجــة هــذه الدراســة مــع عــدد مــن الدراســات الت ــد اتفق وق
 Alaboudi, 2014; Aljumah, 2012; Alsubaie & Madini, 2018; Al( فــي تنميــة مهــارات الكتابــة لــدى الطلبــة

)Waely & Aburezeq, 2013; Arslan & Şahin –Kızıl, 2010; Grami, 2012
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ــة إحصائيــة فــي أداء الطلبــة فــي االختبــار البعــدي لمهــارات  بينــت نتائــج الدراســة عــدم وجــود فــروق ذات دالل
التعبيــر الكتابــي تعــزى إلــى متغيــر الجنــس، ممــا يعنــي أن أثــر المدونــات اإللكترونيــة لــم يختلــف باختــالف الجنــس. ويمكــن 
أن يعــزى ذلــك إلــى مــا تــم توضيحــه ســابقاً مــن مزايــا وفوائــد اســتخدام المدونــات اإللكترونيــة التــي أثــرت ايجابيــاً علــى تعلــم 
الطلبــة مــن خــالل جعــل التعلــم ذا معنــى وأكثــر متعــة وتشــويقاً، وزاد مــن اهتمــام الطلبــة وانتباههــم ودافعيتهــم، باإلضافــة 

إلــى اســتبدال دورهــم الســلبي بالــدور األساســي المحــوري القائــم علــى مبــدأ التعلــم النشــط بغــض النظــر عــن جنســهم. 

ومــن جهــة أخــرى، يمكــن تفســير عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن الجنســين بأنــه قــد يعــود إلــى ضعف 
الطلبــة أصــالً فــي التعبيــر وإلــى قصــر المــدة الزمنيــة التــي تــم تطبيــق الدراســة خاللهــا، حيــث أن مهــارة التعبيــر الكتابــي 
تحتــاج إلــى وقــت وجهــد كبيريــن حتــى يتمكــن الطالــب مــن إتقــان جميــع جوانبهــا مــن حيــث تنظيــم الموضــوع، وتجنــب 
األخطــاء النحويــة واإلمالئيــة، واســتخدام عالمــات الترقيــم بشــكل دقيــق وســليم. وبينمــا اتفقــت هــذه النتيجــة مــع نتائــج عــدد 
مــن الدراســات الســابقة كدراســة حمادنــة وســليمان )2009(، ودراســة ســالمة )2013(، ودراســة النــدى )2008(، اختلفــت 
ــة  ــروق ذات دالل ــود ف ــت وج ــي أثبت ــرش )2000( الت ــة اله ــواد )2007(، ودراس ــد الج ــة عب ــات أخــرى كدراس ــع دراس م
إحصائيــة تعــزى للجنــس. وهــذا يســتلزم القيــام بالمزيــد مــن الدراســات لتحديــد أثــر الجنــس علــى تنميــة مهــارات التعبيــر 

الكتابــي.

ثالثاً: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث

ــر  ــارات التعبي ــار البعــدي لمه ــي االختب ــة ف ــي أداء الطلب ــة ف ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــت الدراســة أيضــاً عــدم وجــود ف بين
ــى  ــد ترجــع هــذه النتيجــة إل ــم ذكــره أعــاله، ق ــة التدريــس والجنــس.  وكمــا ت ــن طريق ــر التفاعــل بي ــى أث ــي تعــزى إل الكتاب
ــر  ــان أث ــه وبي ــي التقان ــت الكاف ــى الوق ــه إل ــر وحاجت ــة التعبي ــت بأهمي ــا قورن ــة إذا م ــق الدراس ــة لتطبي ــدة الزمني قصــر الم
الطريقــة المســتخدمة. وجــاءت هــذه النتيجــة مخالفــة لنتائــج عــدد مــن الدراســات الســابقة التــي أثبتــت وجــود فــروق ذات داللــة 
ــة وســليمان )2009(، ودراســة ســالمة )2013(. ــس كدراســة حمادن ــة والجن ــن الطريق ــر التفاعــل بي ــة تعــزى ألث إحصائي



أثر املدونات اإللكرتونية يف تنمية مهارات التعبري الكتابي 

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

التوصيات
ــر الكتابــي ودورهــا  ــة مهــارات التعبي ــة فــي تنمي ــات اإللكتروني ــة اســتخدام المدون ــى النتائــج الســابقة، يتضــح أهمي ــاء عل بن
فــي تحســين دافعيــة الطلبــة للتعلــم مــن خــالل إضافــة المزيــد مــن المرونــة للعمليــة التعليميــة التعلميــة، وتوفيــر بيئــة تفاعليــة 
ــار قدراتهــم  ــادل المعلومــات، وطــرح األســئلة، واختب ــة مــن التفاعــل مــع معلمهــم ومــع بعضهــم البعــض، وتب تمكــن الطلب
بــدون حواجــز كتلــك الموجــودة فــي طريقــة التدريــس التقليديــة. وفــي ظــل تلــك النتائــج، تقــدم الباحثــة التوصيــات اآلتيــة:

توظيف المدونات اإللكترونية في تدريس الطلبة لمهارات التعبير الكتابي.. 1

تزويــد معلمــي اللغــة العربيــة بفــرص التعلــم والتدريــب الكافــي علــى اســتخدام المدونــات اإللكترونيــة كأداة تعليميــة . 2
لتنميــة مهــارات التعبيــر الكتابــي لــدى الطلبــة. 

دعــوة القائميــن علــى برامــج إعــداد وتطويــر المعلميــن إلــى ضــرورة االهتمــام وتشــجيع معلمــي اللغــة العربيــة . 3
علــى اســتخدام أدوات متنوعــة فــي تدريــس التعبيــر، وذلــك لترغيــب الطلبــة فــي التعبيــر الكتابــي الــذي يحتــاج إلــى 

الرغبــة والدافعيــة إلتقــان مهاراتــه.

ــة . 4 ــة الحديث ــات التكنولوجي ــتخدام التطبيق ــد اس ــول فوائ ــور ح ــاء االم ــة وأولي ــن والطلب ــن المعلمي ــي بي ــع الوع رف
ــتخدامها. ــا واس ــز قبوله ــة لتعزي ــات اإللكتروني كالمدون

ضرورة إعطاء تدريس التعبير ما يستحقه من عناية واهتمام من خالل التقويم المستمر لكتابات الطلبة.  . 5

تكــرار إجــراء هــذه الدراســة علــى عينــة أكبــر ولمــدة زمنيــة أطــول، ممــا يســاعد فــي إمكانيــة تعميــم نتائجهــا علــى . 6
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أدخــل المرســوم الفرنســي رقــم 131 لســنة 2016 الصــادر بتاريــخ 10 فبرايــر 2016، والقانــون رقــم 2018/287 الصــادر 
بتاريــخ 20 أبريــل 2018 تعديــالت علــى مســائل عديــدة فــي القانــون المدنــي ومنهــا قاعــدة »العقــد ال يتنــاول أثــره بوجــه عــام 
إال المتعاقديــن«. هــذه القاعــدة ليســت خاليــةً مــن الغمــوض، فــال بــد مــن شــرح هــذه القاعــدة علــى ضــوء النصــوص الجديــدة 
مــن حيــث مفهومهــا، وســندها القانونــي  الجديــد، ومــا المقصــود بأنــه »علــى الغيــر احتــرام الحالــة القانونيــة التــي ينشــئها 
العقــد«، وبــأن مــن حــق الغيــر التمســك بالحالــة القانونيــة التــي ينشــئها العقــد. كمــا ال بــد مــن شــرح قاعــدة عــدم ســريان العقــد 
المســتتر علــى الغيــر وبطــالن العقــد الــذي يخفــي ثمنــاً حقيقيــاً، ومــا أثــر التعديــالت التشــريعية المتعلقــة بالمادتيــن 1199 و 
1200 مــن القانــون المدنــي الفرنســي علــى التوجــه القضائــي الــذي كان يســمح للغيــر بمطالبــة البائــع بتنفيــذ عقــد البيــع، ومــا 
الشــروط التــي تمكــن الغيــر الــذي تضــرر مــن عــدم تنفيــذ العقــد أو أي مــن االلتزامــات الناشــئة عنــه، مــن مطالبــة المديــن 
ــي الفرنســي المعــدل  ــون المدن ــن ومقارنتهــا بالقان ــن آراء مشــاريع القواني ــه، موضحي ــم ب ــذي أل بالتعويــض عــن الضــرر ال
وبقانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي. كمــا ال بــد مــن عــرض ومناقشــة المــواد القانونيــة الجديــدة التــي تنظــم »التعهــد عــن 

الغيــر«، و«االشــتراط لمصلحــة الغيــر« والرجــوع عنــه وقبولــه، ومناقشــتها مســتعينين بأحــكام قضائيــة حديثــة.

الكلمات المفتاحية:

المرســوم الفرنســي رقــم 131 لســنة 2016؛ القانــون رقــم 2018/287؛ أثــر العقــد بالنســبة إلــى الغيــر؛ التعهــد عــن الغيــر؛ 
االشــتراط لمصلحــة الغيــر؛ العقــد ال يتنــاول أثــره بوجــه عــام إال المتعاقديــن.
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Abstract

The French decree no. 131/2016 promulgated on Feb.10, 2016, and the Law no. 287/2018 pro-
mulgated on April 20, 2018 have amended many issues in the French Civil Code, including the 
doctrine ”the contract has effect towards the parties only”. However, this doctrine is not very 
clear, and needs to be interpreted according to the new legislations. This shall include the idea 
that ”the third party shall respect the legal status created by the contract”, and the idea that the 
third party can benefit from the legal status created by the contract as well.

The doctrine according to which the simulated contract does not have effect towards the third 
party, and the nullity of the contract that simulates the true price, and how the amendments of 
the articles 1199 and 1200 of the French Civil Code affect the courts decisions that allow the 
third party to oblige the seller to execute the sale contract. It is also important to mention the 
conditions that allow the third party to sue for damages, the debtor who did not perform his/her 
contractual duties. We would like also to mention the opinions of the Law projects makers, and 
to compare the laws with the UAE Civil Transactions Law. The new doctrine of ”binding him-
self on behalf of a third party” and the doctrine of ”stipulation for the benefit of a third party” 
shall be interpreted according to the new legislations.

Keywords

The French decree no. 131/2016; Law no. 287/2018; effect of a contract towards the third party; 
stipulation for the benefit of a third party; binding himself on behalf of a third party.



أهم التعديالت التشريعية املتعلقة بأثر العقد بالنسبة إىل الغري  يف القانون املدني الفرنسي املعدل عام 2016  و 2018

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

مقدمة

بعــد الثــورة الفرنســية الكبــرى، أمــر االمبراطــور الفرنســي »نابليــون بونابــرت« أربعــة مــن أهــم رجــال القانــون فــي   .1
فرنســا آنــذاك بتجميــع كل القوانيــن المدنيــة الفرنســية فــي قانــون واحــد. وبالفعــل نفــذ رجــال القانــون المهمــة بنجــاح، 
ــه  ــار إلي ــي« )يُش ــون المدن ــه »القان ــق علي ــرت، ويطل ــون بوناب ــع نابلي ــارس 1804، بتوقي ــي 21 م ــون ف وصــدر القان
اختصــاًرا باســم »C. civ.« أو »C. Civ.« أو »CC«( أو »قانــون نابليــون«، وهــو يشــتمل علــى مــا يأتــي: جميــع 
ــة  ــد القانوني ــة القواع ــه مجموع ــوال ويقصــد ب ــون األم ــاب األول(، وقان ــوال الشــخصية )الكت ــة باألح ــد المتعلق القواع
المرتبطــة باألمــوال المنقولــة والعقــارات )الكتــاب الثانــي(، والعالقــات بيــن أشــخاص القانــون الخــاص )الكتابــان الثالــث 
والرابــع(. يُعتبــر هــذا القانــون حتــى يومنــا هــذا، حجــر األســاس للقانــون المدنــي الفرنســي، وعلــى نطــاق أوســع، حجــر 

األســاس لمعظــم القوانيــن الفرنســية والعديــد مــن قوانيــن الــدول العربيــة.

وألن القانــون بشــكل عــام يعكــس حاجــات المجتمــع وأفــراده، فهــو بالتالــي يجــب أن يتعــدل باســتمرار لمواكبــة التطــورات 
ــر الســرعة التــي يســتغرقها  ــة جــداً تفــوق بكثي ــك الحاجــات. وألن هــذه الحاجــات تتطــور بســرعة فائق ــة تل ــة ولتلبي الحاصل
تعديــل التشــريع، لــذا تضطــر المحاكــم أحيانــاً إلعــادة تفســير النصــوص القانونيــة القائمــة مســتبقةً تعديــل التشــريع وبشــكل 
يتــالءم مــع الوضــع الجديــد. فقــد لوحــظ بالفعــل أن المحاكــم الفرنســية باتــت بالفتــرات األخيــرة تفســر العديــد مــن النصــوص 
القانونيــة بصــورة مختلفــة عــن الســابق تحقيقــاً لهــذا الهــدف، ممــا دفــع المشــرع الفرنســي إلــى تعديــل القانــون عــدة مــرات، 
ــي الفرنســي بموجــب  ــون المدن ــي القان ــد ف ــة بالعق ــة المتعلق ــل لبعــض النصــوص القانوني ــه مــن تعدي ــام ب ــا ق ــا م كان آخره
ــخ 20  ــم 2018/287 الصــادر بتاري ــون رق ــر 2016، والقان ــخ 10 فبراي ــنة 2016 الصــادر بتاري ــم 131 لس ــوم رق المرس
أبريــل 2018 ��، ولبعــض النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالمســؤولية التقصيريــة. يطلــق الفرنســيون علــى القواعــد المنظمــة 
للعقــود مصطلــح »قانــون العقــود«، فــي حيــن يطلقــون علــى القواعــد المنظمــة للمســؤولية مصطلــح »قانــون المســؤولية«.

وممــا ال ريــب فيــه أن تعديــل »قانــون العقــود« قــد طــال مســائل جوهريــة تتعلــق بتكوين العقــد، وآثــاره، ومدتــه وحوالته، 
ونتائــج عــدم تنفيــذه. ســنعالج فــي هــذا البحــث أبــرز التعديــالت التــي طالــت أثــر العقــد بالنســبة إلــى الغيــر. إذاً يخــرج عــن 
نطــاق بحثنــا التعديــالت والمســتجدات المتعلقــة بتكويــن العقــد حيــث اســتغنى المشــرع الفرنســي عــن ركنــي المحــل والســبب؛ 
كمــا يخــرج عــن بحثنــا المســتجدات المرتبطــة بنتائــج عــدم تنفيــذ العقــد، وأبــرز التعديــالت التــي طالــت أثــر العقــد بالنســبة إلى 

المتعاقديــن. نأمــل دراســة ذلــك فــي القــادم مــن األبحــاث. 

ممــا ال ريــب فيــه، يُعتبــر مــن » الغيــر« كل شــخص غيــر المتعاقديــن أو مــن يمثالنهمــا فــي التعاقــد، أو خلفهمــا الخــاص 
أو العــام. 

لقــد أضــاف القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل مبحثــاً جديــداً مســتقالً ألثــر العقــد بالنســبة إلــى الغيــر، حيــث تنــاول بدايــةً 
ــم  ــره بوجــه عــام إال المتعاقديــن«، ث ــاول أث ــد ال يتن األحــكام العامــة Dispositions générales شــرح فيهــا قاعــدة »العق

.Le porte-fort et la stipulation pour autrui االشــتراط لمصلحــة الغيــر والتعهــد عــن الغيــر

اإلشكاليات وأهمية البحث

يطــرح البحــث عــدة إشــكاليات إذ أن قاعــدة »العقــد ال يتنــاول أثــره بوجــه عــام إال المتعاقديــن« ليســت خاليــةً مــن 
الغمــوض، فــال بــد مــن شــرح هــذه القاعــدة علــى ضــوء النصــوص الجديــدة مــن حيــث مفهومهــا، وســندها القانونــي الجديــد، 
ــة  ــر التمســك بالحال ــأن مــن حــق الغي ــد«، وب ــي ينشــئها العق ــة الت ــة القانوني ــرام الحال ــر احت ــى الغي ــه »عل ومــا المقصــود بأن
القانونيــة التــي ينشــئها العقــد. كمــا ال بــد مــن شــرح قاعــدة عــدم ســريان العقــد المســتتر علــى الغيــر وبطــالن العقــد الــذي 
يخفــي ثمنــاً حقيقيــاً، ومــا أثــر التعديــالت التشــريعية المتعلقــة بالمادتيــن 1199 و 1200 مــن القانــون المدنــي الفرنســي علــى 
التوجــه القضائــي الــذي كان يســمح للغيــر بمطالبــة البائــع بتنفيــذ عقــد البيــع، ومــا الشــروط التــي تمكــن الغيــر الــذي تضــرر 
ــه،  ــم ب ــذي أل ــن بالتعويــض عــن الضــرر ال ــة المدي ــه، مــن مطالب ــد أو أي مــن االلتزامــات الناشــئة عن ــذ العق مــن عــدم تنفي
ــة اإلماراتــي.  موضحيــن آراء مشــاريع القوانيــن ومقارنتهــا بالقانــون المدنــي الفرنســي المعــدل وبقانــون المعامــالت المدني
كمــا ال بــد مــن عــرض ومناقشــة المــواد القانونيــة الجديــدة التــي تنظــم »التعهــد عــن الغيــر«، و«االشــتراط لمصلحــة الغيــر« 

والرجــوع عنــه وقبولــه، ومناقشــتها مســتعينين بأحــكام قضائيــة حديثــة.

بالواقــع، هنــاك اختــالف بيــن نصــوص القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل ونصــوص قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي. 
ال بــد مــن مقارنــة هــذه النصــوص، والوقــوف علــى مــدى إمكانيــة االســتفادة مــن هــذه التعديــالت - التــي طــرأت علــى القانــون 
المدنــي الفرنســي- فــي التشــريعات المناظــرة وال ســيما قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي. وال يخفــى علــى أحــد أن ذلــك 

��  المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 أبريل 2018.
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فــي غايــة األهميــة، لمــا فيهــا مــن اســتفادة مــن تجــارب اآلخريــن وقوانينهــم، فيمكننــا أخــذ مــا هــو مفيــد لمجتمعاتنــا، وإقصــاء 
مــا هــو غيــر ذلــك.  

 المنهج وخطة البحث

سنعالج اإلشكاليات المطروحة عبر اتباع المنهج الوصفي التحليلي والمقارن، حيث سنستعرض تباعاً:

المبحث األول: شرح قاعدة »العقد ال يتناول أثره بوجه عام إال المتعاقدين«

تمهيد وتقسيم  .2  

يُعتبــر مبــدأ نســبية العقــود مــن المبــادئ األساســية فــي القانــون المدنــي، وهــو يعنــي أن »العقــد ال يتنــاول أثــره بوجــه 
عــام إال المتعاقديــن«. هــذا المبــدأ نظمــت أحكاَمــه عــدة مــواد أبرزهــا المادتــان 1199 و1200 مــن القانــون المدنــي الفرنســي 
المعــدل اللتــان -وعلــى الرغــم مــن أهميتهمــا- طرحتــا تســاؤالت عديــدة. سنشــرح قاعــدة »العقــد ال يتنــاول أثــره بوجــه عــام إال 
المتعاقديــن« فــي المطلــب األول، علــى أن نســتعرض التســاؤالت التــي تطرحهــا المادتــان 1199 و1200 مــن هــذا القانــون 

فــي المطلــب الثانــي. 

 

المطلب األول: مفهوم قاعدة “العقد ال يتناول أثره بوجه عام إال المتعاقدين” 

السند القانوني والقضائي لهذه القاعدة  .3  

أكــدت المــادة األولــى مــن هــذا المبحــث الجديــد وهــي المــادة 1199 الجديــدة مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل 
علــى مبــدأ أال وهــو أن »العقــد ال يتنــاول أثــره بوجــه عــام إال المتعاقديــن«��، مؤكــدةً علــى أن العقــد ال ينشــئ التزامــات إال 
بيــن أطرافــه، وأن الغيــر ال يمكنــه أن يطلــب تنفيــذ العقــد؛ كمــا أنــه ال يمكــن إلــزام الغيــر بتنفيــذ العقــد الــذي لــم يكــن هــو 
طرفــاً فيــه��. ويعتبــر الحكــم الصــادر بتاريــخ 21 مــارس 2018 مــن أولــى األحــكام القضائيــة الصــادرة عــن محكمــة النقــض 
الفرنســية فــي هــذا الصــدد��. ثــم تلتــه عــدة أحــكام نذكــر منهــا: الحكــم الصــادر بتاريــخ 17 مايــو 2018، ومــن ثــم الحكــم 

الصادر بتاريخ 9 يناير ��2019.    

��  S. PELLE, » L’effet relatif et l’opposabilité du contrat « in Quel renouveau pour le droit des contrats ?, Dalloz, 
2018, p. 143.

��  L’article 1199 de code civil réformé dispose :
 ”le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
 Les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat ni se voir contraints de l’exécuter, sous réserve des 

dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV”.
تنص المادة 1199 من القانون المدني على ما يلي: العقد ال ينشئ التزامات إال بين أطرافه. 

ال يمكــن للغيــر أن يطلــب تنفيــذ العقــد؛ كمــا أنــه ال يمكــن إلــزام الغيــر بتنفيــذه، إال إذا توفــر أحــد االســتثناءات المنصــوص عليهــا فــي هــذا الفــرع وفــي 
فــروع الفصــل الثالــث مــن البــاب الرابــع«. 

��  Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 mars 2018, 17-13.163, Inédit.

��  Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 janvier 2019, 17-14.492 17-17.195, Inédit ; Cour de cassation, 
civile, Chambre civile 1, 9 janvier 2019, 17-27.41 ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 mai 
2018, 17-16.146, Inédit.



أهم التعديالت التشريعية املتعلقة بأثر العقد بالنسبة إىل الغري  يف القانون املدني الفرنسي املعدل عام 2016  و 2018

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

بالواقــع، هــذا المبــدأ كان معمــوالً بــه قبــل صــدور هــذا المــادة، إال أن الفقهــاء�� والمحاكــم�� كانــوا يســتندون للعمــل 
ــى أن »العقــود التــي تنشــأ نشــأةً  ــل التعديــل التــي كانــت تنــص عل ــى المــادة 1103 مــن القانــون المدنــي الفرنســي قب ــه إل ب
صحيحــةً تكــون بمثابــة قانــون بالنســبة ألطرافهــا«��، وتحديــداً علــى عبــارة »بالنســبة ألطرافهــا«، التــي تعتبــر ولــو بصــورة 

غيــر مباشــرة أن العقــد ال يتنــاول أثــره بوجــه عــام إال المتعاقديــن.

أمــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، فقــد نصــت المــادة 250 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة علــى مــا يأتــي: 
»ينصــرف أثــر العقــد إلــى المتعاقديــن والخلــف العــامss دون إخــالل بالقواعــد المتعلقــة بالميــراث مــا لــم يتبيــن مــن العقــد أو 
مــن طبيعــة التعامــل أو مــن نــص القانــون أن هــذا األثــر ال ينصــرف الــى الخلــف العــام«. وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة االتحاديــة 

: لعليا ا

فــي الحكــم الصــادر بتاريــخ 24-4-2007 حيــث جاء فيــه ما يأتي: » مــا كان ما تفيــده المادتان 250،252 - 
ــن، وأن  ــى المتعاقدي ــرف إل ــات ينص ــوق والتزام ــن حق ــد م ــر العق ــة أن أث ــون المعامالت المدني ــن قان م

العقــد ال يرتــب التزامــاً فــي ذمــة الغيــر...«��.
فــي الحكــم الصــادر بتاريــخ 13-4-1993 حيــث جــاء فيــه: » أثــر العقــد ينصــرف إلــى الخلــف العــام دون - 

إخــالل بالقواعــد المتعلقــة بالميــراث عمــالً بالمــادة 250 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة«��. 

كما أكدت على ذلك محكمة تمييز دبي:

فــي الحكــم الصــادر بتاريــخ 22-7-1997 حيــث جــاء فيــه:« مــن المقــرر أن آثــار العقــد ــــ مــن حقــوق - 
والتزامــات ــــ كمــا تنصــرف إلــى المتعاقديــن تنصــرف ــــ كذلــك ــــ إلــى الخلــف العــام لهمــا«��.

فــي الحكــم الصــادر بتاريــخ 22-7-1997 حيــث جــاء فيــه: »إن قضــاء هــذه المحكمــة قــد جــرى علــى - 
أنــه مــن المقــرر وعلــى مــا تفيــده المادتــان 250، 252 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة أن مــا يتضمنــه 
العقــد مــن حقــوق والتزامــات ينصــرف إلــى المتعاقديــن وأن العقــد ال يرتــب التزامــات فــي ذمــة الغيــر 

ــاً«��. ــبه حق ــوز أن يكس ــن يج ولك

نالحــظ أن هــذه المــادة )المــادة 250 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي( تختلــف عــن المــادة 1199 مــن القانــون 
المدنــي الفرنســي المعــدل فــي الصياغــة، ولكنهــا ال تختلــف فــي المضمــون، ألن المــادة 1199 ال تمنــع مــن ســريان العقــد 

على الخلف العام. ونرى أن صياغة المادة 250 من قانون المعامالت المدنية اإلماراتي جاءت أدق.    

��  S. PELLE, » L’effet relatif et l’opposabilité du contrat « in Quel renouveau pour le droit des contrats ?, p. 
146.

��  Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du jeudi 19 mars 2015, N° de pourvoi: 13-27199, 
Non publié au bulletin.

��  L’article 1103 de Code civil avant la réforme dispose:
 ”Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.

ـــ فــي ذمتــه الماليــة مــن حقــوق والتزامــات أو فــي جزء  ـــ حســب األحــوالـ  ��  »الخلــف العــام هــو كل مــن يخلــف الشــخص الطبيعــي أو االعتبــاريـ 
منهــا باعتبارهــا مجموعــاً مــن المــال والخالفــة كمــا تكــون للــوارث أو الموصــى لــه بوفــاة الشــخص الطبيعــي ــــ تكــون ــــ كذلــك ــــ للمتصــرف 
إليــه ــــ فــي حالــة انقضــاء الشــخص االعتبــاري غيــر أنــه فــي حالــة الخالفــة لشــركة ذات مســئولية محــدودة فــإن مســئولية خلفهــا فــى أموالــه 
الخاصــة عــن التزاماتهــا ال تكــون إال بقــدر مــا آل اليــه مــن أمــوال وذلــك حتــى ال يكــون الخلــف ــــ فــي هــذه الحالــة ــــ فــي مركــز أســوأ ممــا كان 
عليــه الشــركاء فيهــا مــن عــدم مســئوليتهم ــــ قانونــاً ــــ عــن التزاماتهــا إال بقــدر حصصهــم فــي رأســمالها ومثلــه فــي ذلــك مثــل الــوراث الــذى ال 

يســأل عــن ديــون مورثــه إال فــي حــدود مــا آل إليــه مــن تركتــه وذلــك مالــم يتعهــد الخلــف بالتزامــه بديــون ســلفه كلهــا فــي أموالــه الخاصــة«.
)محكمــة التمييــز - األحــكام المدنيــة - الطعــن رقــم 182 - لســنة 1996 قضائيــة - تاريــخ الجلســة 1997-2-22 - مكتــب فنــي 8 - رقــم الجــزء   

ــة 110(. ــم الصفح 1 - رق

��   المحكمة اإلتحادية العليا - األحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 378 - لسنة 28 قضائية - تاريخ الجلسة 2007-4-24 - مكتب فني 29 - 
رقم الصفحة 347.

��  المحكمة اإلتحادية العليا - األحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 156 - لسنة 14 قضائية - تاريخ الجلسة 1993-4-13 - مكتب فني 15 - 
رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 662.

�� محكمة التمييز - األحكام المدنية - الطعن رقم 182 - لسنة 1996 قضائية - تاريخ الجلسة 1997-2-22 - مكتب فني 8 - رقم الجزء 1 - رقم 
الصفحة 110.

�� محكمة التمييز - األحكام المدنية - الطعن رقم 328 - لسنة 2004 قضائية - تاريخ الجلسة 2005-3-27 - مكتب فني 16 - رقم الجزء 1 - 
رقم الصفحة 648.
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�� اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

على الغير احترام الحالة القانونية التي ينشئها العقد  .4  

إن مبــدأ » العقــد ال يتنــاول أثــره بوجــه عــام إال المتعاقديــن » يعنــي أنــه ال يمكــن للغيــر أن يكــون دائنــاً أو مدينــاً آلخــر 
بــأي التــزام عقــدي طالمــا أنــه لــم يكــن طرفــاً فيــه. ولكــن هــذا ال يمنــع مــن أن ينشــئ العقــد المبــرم بيــن الطرفيــن حالــة قانونيــة 
أو وضعــاً قانونيــاً يمكــن أن يشــعر بــه الغيــر أو يؤثــر عليــه��. هــذا مــا يســمى ب«أثــر العقــد بالنســبة إلــى الغيــر«، والــذي 

نظمتــه المــادة 1200 ف 1 الجديــدة�� حيــث نصــت علــى مــا يأتــي:

»1- على الغير احترام الحالة القانونية )الوضع القانوني( التي ينشئها العقد«.

بالنســبة للعقــود التــي محلهــا إنشــاء أو نقــل حــق عينــي، أصليــاً كان أم تبعيــاً، يكــون أثرهــا تجــاه الجميــع، وبالتالــي تجــاه 
الغيــر��، فيمتــد أثــر عقــد بيــع المنقــول مثــاًل - الــذي ينقــل حــق ملكيتــه مــن البائــع إلــى المشــتري - تجــاه الجميــع، وبالتالــي 
تجــاه الغيــر الــذي عليــه أن يحتــرم الحالــة القانونيــة الجديــدة التــي أنشــأها عقــد البيــع؛ فعليــه إذاً أن يتعامــل مــع المشــتري علــى 

أنــه المالــك الجديــد للمنقــول محــل عقــد البيــع. 

أمــا بالنســبة للعقــود التــي تنشــئ حقــاً شــخصياً، فعلــى الغيــر- تحــت طائلــة اعتبــاره مســؤوالً علــى أســاس المســؤولية 
التقصيريــة - أن يحتــرم الحالــة القانونيــة أو الوضــع القانونــي الــذي أنشــأه العقــد:

بــأن يمتنــع علــى األقــل عــن إبــرام عقــود مــع المديــن مــن شــأنها أن تعرقــل تنفيــذ هــذا األخيــر  	
اللتزاماتــه تجــاه مــن تعاقــد معــه )المتعاقــد األول(. ففــي حــال أخــل الغيــر بذلــك يُعتبــر شــريكاً 
للمديــن فــي عــدم تنفيــذه اللتزامــه العقــدي، وبالتالــي يمكــن مقاضاتــه علــى أســاس المســؤولية 

ــد��.    ــاً فــي العق ــه ليــس طرف ــة إذا توفــرت شــروطها كون التقصيري
بــأن يرفــض تملــك مــال منقــول أو عقــار إذا كان عالمــاً بأنــه محــل وعــد بالبيــع، وذلــك تحــت  	

ــو وعــد  ــة��. فل ــى أســاس المســؤولية التقصيري ــه عل ــاره مســؤوالً تجــاه الموعــود ل ــة اعتب طائل
ــم بوجــود الوعــد  ــذي كان يعل ــى »س« ال ــم باعــه إل ــار، ث ــع عق »أ« شــخصاً يدعــى »ب« ببي
بالبيــع الــذي يعتبــر عقــداً ملزمــاً لجانــب واحــد وبــأن البيــع تــم بصــورة مخالفــة لــه، ففــي هــذه 
ــاس  ــى أس ــرر عل ــن الض ــض ع ــي »س« للتعوي ــه »ب« أن يقاض ــود ل ــن للموع ــة يمك الحال
ــة(.     ــى أســاس المســؤولية العقدي ــع مقاضــاة »أ« عل ــه بالطب ــة )كمــا يمكن المســؤولية التقصيري

بــأن يرفــض تشــغيل أحمــد العمــال إذا كان يعلــم بــأن هــذا األخيــر مرتبطــاً باتفــاق بعــدم المنافســة  	
مــع صاحــب العمــل، وذلــك تحــت طائلــة اعتبــاره مســؤوالً تجــاه صاحــب العمــل علــى أســاس 

المســؤولية التقصيريــة��.

هــذه الفقــرة األولــى مــن المــادة 1200 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل ليــس لهــا مقابــالً فــي قانــون المعامــالت المدنيــة 
اإلماراتــي، علــى الرغــم مــن أهميتهــا، لذلــك ندعــو المشــرع اإلماراتــي إلــى ســنها فــي هــذا القانــون.

��  Terré Fr., Simler Ph., et Lequette Y., Droit civil. Les obligations, Dalloz, 11e éd., 2013, no 490.

��  L’article 1200 al. 1 de code civil réformé dispose :
”Les tiers doivent respecter la situation juridique créée par le contrat”.

تنص المادة 1200 ف 1 من القانون المدني المعدل على ما يلي:
» على الغير احترام الحالة القانونية التي ينشئها العقد«. 

��  Flour J., Aubert J.‐L. et Savaux É., Droit civil. Les obligations. L’acte juridique, t. I, Sirey, 16e éd., 2014, 
no 434.

��  Cass. 3e civ., 8 juill. 1975, no 73-14.486, Bull. civ. III, no249 ; Cass. 1re civ., 26 janv. 1999, no 96-20.782, 
Bull. civ. I, no32, RTD civ. 1999, p. 625, obs. Mestre J. ; Cass. com., 20 juin 1972, no 71-11.151, Bull. civ. 
IV, no 198 ; rappr. C. trav., art. L. 1237-3 ; Cass. com., 30 nov. 1999, no 97-13.249, RJDA 2000, no 129 ; 
Cass. 1re civ., 17 oct. 2000, no 97-22.498, Bull. civ. I, no 246, D. 2001, p. 952, note Billiau M. et Moury J., 
JCP G 2001, I, no 338, obs. Viney G.

��  Cass. 3e civ., 8 juill. 1975, no 73‐14.486, Bull. civ. III, no 249.
d’un pacte de préférence )voir nos 211 et s. et 229 et s.

��  Cass. com., 20 juin 1972, no 71‐11.151, Bull. civ. IV, no 198 ; rappr. C. trav., art. L. 1237‐3.
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أهم التعديالت التشريعية املتعلقة بأثر العقد بالنسبة إىل الغري  يف القانون املدني الفرنسي املعدل عام 2016  و 2018

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

5. من حق الغير التمسك بالحالة القانونية التي ينشئها العقد  

إن قاعــدة » العقــد ال يتنــاول أثــره بوجــه عــام إال المتعاقديــن » ال تحــول دون تمســك الغيــر بالحالــة القانونيــة التــي ينشــئها 
العقــد. فقــد نصــت المــادة 1200 ف 2 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل�� علــى مــا يأتــي:

»2- من حق الغير التمسك بالحالة القانونية التي ينشئها العقد خاصةً من جهة إثبات الواقعة القانونية«.

ــاً للمــادة 1731 مــن  ــد. فوفق ــذ العق ــة بتنفي ــداً المطالب ــه أب ــح »التمســك« ال يقصــد ب ــى أن مصطل ــا إل تجــدر اإلشــارة هن
ــذه  ــي ه ــار، فف ــى العق ــر عل ــذا األخي ــع ه ــع مســتأجر دون أن يَطل ــد إيجــار م ــار عق ــك العق ــرم مال ــي��، إذا أب ــون المدن القان
الحالــة يُفتــرض أن يكــون قــد اســتلم العقــار المأجــور فــي حالــة جيــدة حتــى إثبــات العكــس. بمعنــى آخــر، مجــرد عــدم اطــالع 
المســتأجر علــى المأجــور يرتــب قرينــة بســيطة قابلــة إلثبــات العكــس علــى أن العقــار المأجــور فــي حالــة جيــدة. ومــع ذلــك 
يمكــن للمســتأجر إثبــات عكــس هــذه القرينــة، مثــالً عبــر التمســك بعقــد إيجــار قديــم بيــن المالــك ومســتأجر ســابق ذُكــر فيــه 
أن حالــة العقــار ليســت جيــدةss. فاســتطاع المســتأجر الجديــد إذاً -والــذي يُعتبــر مــن الغيــر فــي العقــد القديــم المبــرم بيــن 
المالــك والمســتأجر القديــم- التمســك بالحالــة القانونيــة التــي أنشــأها العقــد القديــم خاصــةً مــن جهــة إثبــات واقعــة قانونيــة 

تتمثــل بســوء حالــة المأجــور. 

ــاً فيــه، ولكــن يمكنــه أن  ــم يكــن طرف ــاً مــن عقــد ل وقــد أكــدت محكمــة النقــض الفرنســية علــى أن المســتأجر ال يكتســب حق
يســتنتج منــه عالمــات بســيطة ترقــى لمســتوى القرائــن�� تســاعده فــي اإلثبــات. وقــد اعتبــر أحــد كبــار الفقهــاء الفرنســيين أن 

ــر«��.  ــات للغي ــك معلوم ــو »بن ــد ه العق

هــذه المــادة لــم نــر لهــا مثيــالً فــي قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي، علــى الرغــم مــن أهميتهــا، لذلــك ندعــو المشــرع 
اإلماراتــي إلــى ســنها فــي قانــون المعامــالت المدنيــة.

ً . عدم سريان العقد المستتر على الغير وبطالن العقد الذي يخفي ثمناً حقيقيا 6  

ــي  ــان ف ــا مطابقت ــه، وهم ــي المبحــث ذات ــن 1201 و1202 ف ــدل أيضــاً المادتي ــي الفرنســي المع ــون المدن أضــاف القان
مضمونهمــا لمضمــون المادتيــن 1321 و 1-1321 مــن القانــون المدنــي الفرنســي قبــل التعديــل واللتيــن تناولتــا الصوريــة، 
إال أنهمــا بصياغــة أوضــح، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار توجــه المحاكــم، وال ســيما فيمــا يخــص ســريان »ورقــة الضــد« علــى 

الغيــر. 

لقــد اعتبــرت المــادة ��1201 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل أنــه إذا أبــرم المتعاقــدان عقــداً صوريــاً يخفــي عقــداً 
مســتتراً، هــذا األخيــر يســمى »ورقــة ضــد«، وينتــج آثــاره بيــن المتعاقديــن؛ وهــو ال يســري علــى الغيــر، علمــاً أن الغيــر 

��  L’article 1200 al. 2 de code civil réformé dispose :
” Ils )les tiers( peuvent s’en prévaloir notamment pour apporter la preuve d’un fait”.

تنص المادة 1200 ف 2 من القانون المدني المعدل على ما يلي:
» يستطيع الغير التمسك بالحالة القانونية خاصةً من جهة إثبات الواقعة القانونية«. 

��  Voir C. civ., art. 1731 ; rappr. L. no 89‐462, 6 juill. 1989, JO 8 juill., art. 3-2.
 ”S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations loca-

tives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire”.

��  Terré Fr., Simler Ph. et Lequette Y., Droit civil. Les obligations, Dalloz, 11e éd., 2013, no 496.

��  ” Le preneur ne se proposait pas de dégager de l’acte auquel il n’avait pas été partie un lien de droit à son 
profit mais seulement d’y puiser de simples renseignements susceptibles d’engendrer des présomptions 
favorables à sa cause « )Cass. req., 27 juill. 1896, DP 1997, I, p. 327(.

��  Delebecque Ph., note sous Cass. 1re civ., 3 janv. 1996, no 93‐20.404, Defrénois 1996, art. 36381-105.

��  L’article 1201 de code civil réformé dispose que:
”Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi 

contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en 
prévaloir”.

تنص المادة 1201 من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
»إذا أبرم المتعاقدان عقداً يخفي عقداً مستتراً، هذا األخير يسمى بورقة ضد، وينتج آثاره بين األطراف. وهو ال يسري على الغير، علماً أن الغير 

يستطيع التمسك به«.



فتال

�� اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

يســتطيع التمســك بــه.

أما المشرع اإلماراتي فقد نص في المادة 394 من قانون المعامالت المدنية على ما يأتي: 

»1- إذا أُبــرم عقــد صــوري فلدائنــي المتعاقديــن وللخلــف الخــاص متــى كانــوا حســني أن يتمســكوا بالعقــد الصــوري كمــا 
أن لهــم أن يتمســكوا بالعقــد المســتتر ويثبتــوا بجميــع الوســائل صوريــة العقــد الــذي أضــر بهــم«. 

ــت  ــتتر كان ــد المس ــرون بالعق ــك اآلخ ــر وتمس ــد الظاه ــم بالعق ــك بعضه ــأن فتمس ــح ذوي الش 2- وإذا تعارضــت مصال
ــن«. ــة لألولي األفضلي

كما تنص المادة 395 من قانون المعامالت المدنية على ما يأتي:

»إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقي«.

يتبيــن مــن هــذه المــادة 394 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة أن لدائنــي المتعاقديــن والخلــف الخــاص )وهــم مــن الغيــر( 
الحــق، متــى كانــوا حســني النيــة، فــي التمســك بالعقــد الصــوري أو المســتتر��. وإذا تمســك بعضهــم بالعقــد الظاهــر وتمســك 

اآلخــرون بالعقــد المســتتر كانــت األفضليــة لمــن تمســك بالعقــد الظاهــر.

إن أوجــه الشــبه بيــن المادتيــن 394 و395 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي مــن جهــة، والمــادة 1201 مــن 
القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل مــن جهــة أخــرى تكمــن باآلتــي:

العقد المستتر هو الذي ينتج آثاره بين المتعاقدين.- 

أمــا أوجــه االختــالف بيــن المادتيــن 394 و395 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي مــن جهــة، والمــادة 1201 
مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل تكمــن باآلتــي:

ــد -  ــط العق ــتتر )فق ــد المس ــك بالعق ــه( التمس ــى إطالق ــر )عل ــتطيع الغي ــي يس ــي الفرنس ــون المدن ــي القان ف
ــف  ــن والخل ــو المتعاقدي ــتطيع »دائن ــي يس ــة اإلمارات ــالت المدني ــون المعام ــب قان ــا بحس ــتتر(؛ أم المس

ــوري. ــد الص ــتتر أو العق ــد المس ــك بالعق ــة التمس ــني الني ــوا حس ــراً إذا كان ــاص« حص الخ
اعتبــرت المــادة 1201 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل أن العقــد المســتتر ال يســري علــى الغيــر. - 

أمــا قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي فهــو لــم يوضــح مــا إذا كان العقــد المســتتر يســري علــى الغيــر 
أم ال، إال أنــه يُســتفاد مــن نــص المــادة 250 منــه أن العقــد – علــى إطالقــه - ال يســري علــى الغيــر. 

برأينــا مــن األفضــل أن يُعطــى الغيــر )أي كان( الحــق فــي التمســك بالعقــد المســتتر فقــط دون العقــد الصــوري ألن العقــد 
المســتتر هــو الحقيقــي والــذي يعبــر عــن إرادة الطرفيــن، وال داعٍ لقصــر ذلــك علــى دائنــي المتعاقديــن والخلــف الخــاص، إذ 

يمكــن ألي صاحــب صفــة ومصلحــة التمســك بالعقــد المســتتر. 

ــي الفرنســي المعــدل أفضــل مــن نــص المــادة 394 مــن  ــون المدن ــه نــرى أن نــص المــادة 1201 مــن القان ــاًء علي وبن
ــي.    ــة اإلمارات ــون المعامــالت المدني قان

- المحكمة اإلتحادية العليا - األحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 561 - لسنة 25 قضائية - تاريخ الجلسة 3-3-2008:   ��
»لما كان ذلك وكان النص في المادة 394/1 من قانون المعامالت المدنية على أنه » إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص   
متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الوسائل صورية العقد الذي أضر بهم 

.»...
- محكمة التمييز - األحكام المدنية - الطعن رقم 48 - لسنة 2003 قضائية - تاريخ الجلسة 2005-2-13 - مكتب فني 16 - رقم الجزء 1 -   

رقم الصفحة 297: 
»من المقرر وفق ما تقضي به المادة 394 من قانون المعامالت المدنية - الواجب التطبيق في المواد التجارية عمال بالمادة الثانية من قانون   
المعامالت التجارية - إنه إذا أبرم عقد صوري فلدائني المتعاقدين وللخلف الخاص متى كانوا حسني النية أن يتمسكوا بالعقد الصوري، كما 

لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر متى أثبتوا صورية العقد الذي أضر بهم، ومن المقرر أيضا أن حسن النية مفترض في جانب الدائن ما لم يثبت 
المتعاقد اآلخر سوء نيته بأن كان يعلم وقت التعاقد بصورية العقد«.



أهم التعديالت التشريعية املتعلقة بأثر العقد بالنسبة إىل الغري  يف القانون املدني الفرنسي املعدل عام 2016  و 2018

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

ــدة.  ــاً فــي حــاالت عدي ــاً حقيقي أمــا المــادة 1202 �� مــن القانــون ذاتــه فهــي تؤكــد علــى بطــالن العقــد الــذي يخفــي ثمن
فهــي تنــص علــى أنــه يُعتبــر باطــالً أيضــاً أي عقــد يخفــي جــزًء مــن الثمــن، عندمــا يكــون محلــه بيعــاً عقاريــاً، أو حوالــة محــل 

تجــاري أو زبائــن، أو حوالــة حــق اإليجــار، أو االســتفادة مــن وعــد باإليجــار يتنــاول كل أو جــزء مــن عقــار...

هذه المادة ال مثيل لها في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي. 

ــاول أثــره بوجــه عــام إال المتعاقديــن«. هــذه القاعــدة  ــد ال يتن ــد شــرحنا فــي المطلــب األول معنــى قاعــدة »العق لق
نظمــت أحكاَمهــا عــدة مــواد أبرزهــا المادتــان 1199 و1200 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل اللتــان طرحتــا تســاؤالت 

عديــدة. سنســتعرض هــذه التســاؤالت فــي المطلــب الثانــي.

المطلب الثاني: تساؤالت تطرحها المادتان 1199 و1200 من القانون المدني الفرنسي المعدل

تمهيد  .7  

علــى الرغــم مــن وضــوح المادتيــن 1199 و1200 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل، ال بــد مــن طــرح الســؤالين 
التالييــن:

الســؤال األول: مــا أثــر التعديــالت التشــريعية المتعلقــة بهاتيــن المادتيــن علــى التوجــه القضائــي الــذي   .8  
كان يســمح للغيــر بمطالبــة البائــع بتنفيــذ عقــد البيــع؟

فلــو اشــترى )ب( ســلعة مــا مــن )أ( ثــم باعهــا إلــى )ج( الــذي قــام بعــد ذلــك ببيعهــا إلــى )د(، ففــي هــذه الحالــة كان القضــاء 
الفرنســي - فــي الســابق وقبــل التعديــل - يســمح للمشــتري األخيــر للســلعة )د( أن يقيــم دعــوى لتنفيــذ العقــد علــى البائــع األول 
)أ( مباشــرةً مــع أنــه ليــس هــو البائــع الــذي تعاقــد معــه، وبالتالــي يعتبــر المشــتري األخيــر )د( مــن الغيــر بالنســبة للبائــع 
األول )أ( والبائــع الثانــي )المشــتري األول( )ب(. وهــذا يعنــي أنــه فــي هــذا المثــل، يســمح القضــاء للغيــر )المشــتري األخيــر( 
بــأن يقاضــي البائــع األول علــى الرغــم مــن عــدم وجــود عقــد بينهمــا، إذ أن العقــد هــو بيــن البائــع األول والمشــتري األول. 
فالســؤال الــذي يطــرح هنــا: هــل أن نــص المــادة 1199 مــن القانــون الفرنســي الجديــد قــد ألغــى هــذا التوجــه القضائــي الــذي 
كان يســمح للغيــر بالمطالبــة بتنفيــذ العقــد، أم أن هــذا التوجــه القضائــي مــا زال قائمــاً علــى اعتبــار أن هــذه المســألة تتعلــق 

باألحــكام الخاصــة المتعلقــة بالبيــع، وليــس بالمــادة 1199 التــي تعتبــر مــن القواعــد العامــة؟��. 

تجــدر المالحظــة أننــا هنــا ال نتكلــم عــن الدعــوى غيــر المباشــرة action oblique، ألنــه فــي الدعــوى غيــر المباشــرة يجــوز 
ــن إال مــا كان منهــا متصــالً  ــع حقــوق هــذا المدي ــه جمي ــه مســتحق األداء أن يباشــر باســم مدين ــم يكــن حق ــو ل ــن ول ــكل دائ ل
ــب - باســمه  ــر يطال ــور أعــاله عــن مشــتري أخي ــال المذك ــي المث ــم ف ــا نتكل ــن أنن ــي حي ــل للحجــز؛ ف ــر قاب بشــخصه أو غي
الشــخصي ال باســم مدينــه - البائــع األول تســليمه المبيــع تنفيــذاً لعقــد البيــع، علــى اعتبــار أنــه حــق مــن حقوقــه وليــس مــن 

حقــوق مدينــه. 

حتــى اآلن لــم يصــدر أي حكــم قضائــي فــي هــذا الصــدد نظــراً لحداثــة القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل، ولكــن نحــن نــرى 
أنــه ال مانــع مــن بقــاء التوجــه القضائــي قائمــاً وذلــك ألنــه يتنــاول مســألة خاصــة بالبيــع، والخــاص كمــا نعلــم يقيــد العــام. 

 

��  L’article 1202 )al. 2( de code civil réformé dispose que:
”Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu’elle porte sur une vente 

d’immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d’un droit à un bail, ou le 
bénéfice d’une promesse de bail portant sur tout ou partie d’un immeuble et tout ou partie de la soulte d’un 
échange ou d’un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle”.

تنص المادة 1202 )ف 2( من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
»يعتبر باطالً أيضاً أي عقد يخفي جزًء من المقابل، عندما يكون محله بيع عقاري، حوالة محل تجاري أو زبائن، حوالة حق اإليجار، أو االستفادة 

من وعد باإليجار يتناول كل أو جزء من عقار ...«.

��  V. notamment G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, commentaire théorique et 
pratique dans l’ordre du Code civil, no 549.



فتال

�� اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

الســؤال الثانــي، وهــو يتعلــق بالقواعــد العامــة للمســؤولية: مــا الشــروط التــي تمكــن الغيــر الــذي تضــرر مــن   .9
عــدم تنفيــذ العقــد أو أي مــن االلتزامــات الناشــئة عنــه، مــن مطالبــة المديــن بالتعويــض عــن الضــرر الــذي 

ألــم بــه؟ 

نذكــر علــى ســبيل المثــال المســتأجر الــذي تضــرر مــن ســلوك المقــاول الــذي امتنــع عــن تنفيــذ عقــد صيانــة المأجــور 
الــذي أبرمــه )أي المقــاول( مــع المالــك، أو علــى األقــل أخــل بتنفيــذه.

ال بــد مــن التذكيــر هنــا أن القضــاء الفرنســي قــد اعتبــر أنــه في غيــر حــاالت »الدعــاوى المباشــرة« المتعلقــة بالعقــود المتتابعة 
الناقلــة للملكيــة، ال تكــون المســؤولية إال تقصيريــة��؛ فهــل يمكــن اعتبــار اإلخــالل بتنفيــذ العقــد أو عــدم تنفيــذه بمثابــة فعــل 
ضــار يرتــب المســؤولية التقصيريــة؟ تجــدر اإلشــارة هنــا إلــى أن ”الدعــوى المباشــرة« فــي فرنســا هــي دعــوى يقيمهــا الدائــن 
ــر المباشــرة المتاحتيــن لجميــع  ــة والدعــوى غي ــاً للدعــوى الصوري ــه��. خالف ــن مدين ــى مدي باســمه الشــخصي ولصالحــه عل
الدائنيــن وفقــاً للقواعــد العامــة، إن الدعــوى المباشــرة ليســت متاحــة لجميــع الدائنيــن، بــل فقــط للدائنيــن فــي حــاالت محــددة 
بنصــوص قانونيــة خاصــة. وقــد أكــدت علــى ذلــك المــادة 3-1341 الجديــدة مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل حيــث جــاء 

فيهــا مــا يأتــي: »فــي الحــاالت المحــددة فــي القانــون، يحــق للدائــن مطالبــة مديــن مدينــه بســداد الديــن مباشــرةً »��.    

إذا كانــت اإلجابــة ب نعــم، يســتطيع المســتأجر فــي المثــال أعــاله مطالبــة المقــاول بالتعويــض عــن الضــرر الناتــج عــن عــدم 
تنفيــذ أو ســوء تنفيــذ عقــد الصيانــة المبــرم بيــن المقــاول والمالــك.

أمــا إذا كانــت اإلجابــة ب ال، فهــذا يعنــي أنــه ال تترتــب المســؤولية التقصيريــة إال إذا ثبــت توفــر فعــل ضــار مســتقل عــن 
العقــد.

ــذه  ــدم تنفي ــد أو ع ــذ العق ــالل بتنفي ــية أن اإلخ ــض الفرنس ــة النق ــة لمحكم ــة العام ــرت الهيئ ــي، اعتب ــؤال الثان ــى الس رداً عل
يُعتبــر بمثابــة فعــل ضــار يرتــب المســؤولية التقصيريــة للمتعاقــد تجــاه الغيــر��، إال أن هــذا التوجــه لــم يُجمــع عليــه الفقهــاء 
الفرنســيون الذيــن اعتبــر بعضهــم أن هــذه األحــكام يمكــن أن تــؤدي إلــى عــدم اســتقرار فــي المعامــالت إذ أن المجــال مفتــوح 

ــن��.  ــد المتعاقدي ــاة أح ــر لمقاض ــن الغي ألي كان م

رأي مشاريع القوانين المتعلقة بالقانون المدني الفرنسي حول هذه المسألة

انقسمت مشاريع القوانين المتعلقة بالقانون المدني الفرنسي إلى رأيين: 

 Catala  »مسودة مشروع كاتاال«

ــرف ب  ــذي ع ــنة 2005  - ال ــادم لس ــزام والتق ــكام االلت ــل أح ــروع تعدي ــودة مش ــن مس ــادة 1342 م ــت الم منح

��  Ass. plén., 12 juill. 1991, D. 1991, p. 549, note J. Ghestin; Defrénois 1991, 1301, obs. J .-L. Aubert.

��  Jamin Ch., La notion d’action directe, préf. Ghestin J., LGDJ, 1991.

��  L’article 1341-3 du Code civil réformé rappelle que » dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut 
agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur «.

نذكر بعض النصوص الخاصة: فيما يخص اإليجار )المادة 1753 من القانون المدني(، والوكالة )المادة 1994 من القانون المدني(، وعقود المقاولة 
)المادة 1798 و 1-1799 من القانون المدني(، وعقود التأمين في العالقة بين المستفيد والمؤمن )المادة L. 121-13 و L. 124-3 من قانون 

التأمين(.  

��  Cass. ass. plén., 6 oct. 2006, no 05-13.255, Bull. civ. ass. plén., no 9, D. 2006, p. 2825, note Viney G., 
RLDC 2007/34, no 2346, note Brun Ph., RLDA 2006/11, no 656, note Jacques Ph., Resp. civ. et assur. 
2006, étude 17, note Bloch L., JCP G 2006, II, no 10181, note Billiau M., JCP G 2007, I, no 115, obs. 
Stoffel-Munck Ph., JCP E 2007, 1000, note Auque F., RJDA 2007, no 1, note Assie F. ; sur cet arrêt, voir 
également Mestre J., Une véritable théorie de la relativité, RLDC 2006/32, p. 3:

 ” le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement con-
tractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ”.

» يمكن للغير المطالبة -على أساس المسؤولية التقصيرية- بتعويض عن التنفيذ الخاطئ للعقد والذي سبب له ضرراً .
V. cependant : Cass. Civ. 3 e, 22 oct. 2008, Bull. civ. 111, 160 ; Cass. civ 1 re, 15 déc. 2011, n. 10-17691.

��  Arnaud-Grossi I. et Mestre J., Les piliers du droit des sociétés pourront-ils résister longtemps à la 
responsabilité délictuelle pour simple manquement contractuel ?, RLDA 2008/24, no 1425.
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أهم التعديالت التشريعية املتعلقة بأثر العقد بالنسبة إىل الغري  يف القانون املدني الفرنسي املعدل عام 2016  و 2018

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

»مســودة مشــروع كاتــاال« �� Catalaوالــذي لــم يُقَــر - المتضــرر الحــق فــي الخيــار بيــن: 

الخيــار األول: إذا كان االمتنــاع عــن تنفيــذ العقــد هــو الســبب المباشــر للضــرر الــذي أصــاب الغيــر، فيحــق لهــذا 
األخيــر مطالبــة المديــن )المتعاقــد المديــن بالتنفيــذ( بــأن يعــوض عــن الضــرر، وذلــك علــى أســاس المــواد 1362 

ــاال«��. ــروع كات ــودة مش ــن »مس ــى 1366 م إل

أمــا الخيــار الثانــي: فهــو أن يقــوم الغيــر بمطالبــة المتعاقــد المديــن بالتنفيــذ بــأن يعــوض عــن الضــرر علــى أســاس 
المســؤولية التقصيريــة، علــى أن يُثبــت أن هــذا األخيــر قــد ارتكــب فعــالً ضــاراً منصوصــاً عليــه فــي المــواد 1352 

إلى 1362 ��.   

��   هو مسودة مشروع تعديل أحكام االلتزام والتقادم سمي على اسم رئيس اللجنة المكلفة بصياغته وهو بيار كاتاال. وهو يتناول العقود، 
والتصرفات االنفرادية، والمسؤولية المدنية، والتقادم.  

��  Art. 1362 du projet Catala: ”Sans préjudice de dispositions spéciales, l’exploitant d’une activité 
anormalement dangereuse, même licite, est tenu de réparer le dommage consécutif à cette activité.

 Est réputée anormalement dangereuse l’activité qui crée un risque de dommages graves pouvant affecter un 
grand nombre de personnes simultanément.

 L’exploitant ne peut s’exonérer qu’en établissant l’existence d’une faute de la victime dans les conditions 
prévues aux articles 1349 à 1351-1”.

تنص المادة 1362 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي:
» دون اإلخالل بأحكام خاصة، يكون مشغل نشاط خطير بشكل غير طبيعي، حتى لو كان مشروعاً، ملزماً بإصالح الضرر الناجم عن هذا النشاط.

يعتبر النشاط خطيراً بشكل غير طبيعي، إذا كان يوِجد خطر حدوث أضرار جسيمة يمكن أن تصيب عدداً كبيراً من األشخاص في نفس الوقت.
ال يجوز إعفاء المشغل إال من خالل إثبات وجود خطأ المتضرر بموجب الشروط المنصوص عليها في المواد 1349 إلى 1351-1«.

 Art. 1363 du projet Catala: ”Le créancier d’une obligation issue d’un contrat valablement formé peut, en 
cas d’inexécution, demander au débiteur réparation de son préjudice sur le fondement des dispositions de la 
présente section”.

تنص المادة 1363 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي:
» في حالة عدم التنفيذ، يجوز للدائن بالتزام ناتج عن عقد تكَون بشكل صحيح، أن يطلب من المدين تعويضاً عن الضرر على أساس األحكام الواردة 

في هذا المبحث«.
 Art. 1364 du projet Catala: ”Dans le cas où le débiteur s’oblige à procurer un résultat au sens de l’article 

1149, l’inexécution est établie du seul fait que le résultat n’est pas atteint, à moins que le débiteur ne justifie 
d’une cause étrangère au sens de l’article 1349.

 Dans tous les autres cas, il ne doit réparation que s’il n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires”.
تنص المادة 1364 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي:

»إذا تعهد المدين بتحقيق نتيجة بالمعنى المقصود في المادة 1149، يتم إثبات عدم التنفيذ بمجرد عدم تحقيق النتيجة، ما لم يثبت المدين وجود سبب 
أجنبي بالمعنى المقصود في المادة 1349.

في جميع الحاالت األخرى، ال يلتزم بالتعويض إال إذا لم يقم بكل العناية الالزمة«.
 Art. 1365 du projet Catala: ”La réparation du préjudice résultant du retard suppose la mise en demeure 

préalable du débiteur. La mise en demeure n’est requise pour la reparation de tout autre préjudice que lor-
squ’elle est nécessaire pour caractériser l’inexécution”.

تنص المادة 1365 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي: »إن التعويض عن الضرر الناجم عن التأخير يشترط توجيه إنذار للمدين. إن توجيه 
اإلنذار للمدين ليس مطلوباً للتعويض عن أي ضرر آخر إال إذا كان ضرورياً للتأكد من عدم التنفيذ«.

 Art. 1366 du projet Catala: ”Sauf dol ou faute lourde de sa part, le débiteur n’est tenu de réparer que les
.”conséquences de l’inexécution raisonnablement prévisibles lors de la formation du contrat

تنص المادة 1366 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي: » باستثناء حالة الغش أو الخطأ الجسيم من جانب المدين، فإن هذا األخير ليس ملزماً إال 
بالتعويض عن آثار عدم التنفيذ التي كانت متوقعة بصورة معقولة عند تكوين العقد«.

��  Art. 1352 du projet Catala: ”Toute faute oblige son auteur à réparer le dommage qu’il a causé.
 Constitue une faute la violation d’une règle de conduite imposée par une loi ou un règlement ou le manque-

ment au devoir général de prudence ou de diligence.
 Il n’y a pas de faute lorsque l’auteur se trouve dans l’une des situations prévues aux articles 122-4 à 122-7 

du Code pénal”.
تنص المادة 1352 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي: 

»كل خطأ يلزم فاعله بتعويض الضرر الذي سببه.
يعتبر خطأ كل مخالفة لقاعدة سلوكية يفرضها القانون أو اللوائح، أو أي إخالل بااللتزام بالتبصر أو اليقظة.

ينتفي الخطأ إذا وجد الفاعل في إحدى الحاالت المنصوص عليها في المواد 4-122 إلى 7-122 من قانون العقوبات«.
Art. 1353 du projet Catala: ”La faute de la personne morale s’entend non seulement de celle qui est commise par 

un représentant, mais aussi de celle qui résulte d’un défaut d’organisation ou de fonctionnement”.



فتال
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تنص المادة 1353 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي: » خطأ الشخص االعتباري ليس فقط ذلك الذي يرتكبه ممثل عنه، ولكن أيضاً الخطأ 
الناتج عن خلل في التنظيم أو التشغيل«.

Art. 1354 du projet Catala: ”On est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses que 
l’on a sous sa garde”.

تنص المادة 1354 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي:
»يُسأل المرء بصورة موضوعية )أي مسؤولية ليست قائمة على الخطأ( عن األضرار الناجمة عن فعل األشياء التي تكون تحت حراسته«.

Art. 1354-1 du projet Catala: ”Le fait de la chose est établi dès lors que celle-ci, en mouvement, est entrée en 
contact avec le siège du dommage.

Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose, en établissant soit le vice de celle-ci, 
soit l’anormalité de sa position ou de son état”.

تنص المادة 1-1354 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي: 
»يتحقق فعل الشيء عندما يكون هذا األخير، في حالة حركة، وعلى اتصال بالمتضرر.

في الحاالت األخرى، يقع على عاتق المتضرر إثبات فعل الشيء، عبر إثبات عيب فيه، أو خلل في مكانه أو حالته«.
Art. 1354-2 du projet Catala: ”Le gardien est celui qui a la maîtrise de la chose au moment du fait dommageable.
Le propriétaire est présumé gardien”.

تنص المادة 2-1354 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي:
» الحارس هو الشخص الذي يتحكم في الشيء وقت وقوع الفعل الضار.

يُفترض أن المالك هو الحارس«.
Art. 1354-3 du projet Catala: ”Ni le vice de la chose, ni le trouble physique du gardien ne constituent une cause 

d’exonération”.
تنص المادة 1363 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي:

»ال العيب في الشيء، وال االضطراب الجسدي )الحالة الجسمانية المضطربة( للحارس، تشكل سبباً لإلعفاء من المسؤولية«.
Art. 1354-4 du projet Catala: ”Les articles 1354 à 1354-3 sont applicables aux dommages causés par les ani-

maux”.
تنص المادة 3-1354 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي: »تطبق المواد 1354 إلى 3-1354 على األضرار التي تسببها الحيوانات«.

Art. 1355 du projet Catala: ”On est responsable de plein droit des dommages causés par ceux dont on règle le 
mode de vie ou dont on organise, encadre ou contrôle l’activité dans son propre intérêt.

Cette responsabilité a lieu dans les cas et aux conditions prévues aux articles 1356 à 1360. Elle suppose la preuve 
d’un fait de nature à engager la responsabilité de l’auteur direct du dommage”.

تنص المادة 1355 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي:
»يسأل المرء مسؤولية موضوعية عن األضرار التي يسببها األشخاص الذين يقوم هو بتنظيم أسلوب حياتهم، أو يقوم بتنظيم أو اإلشراف أو التحكم 

بنشاطهم لمصلحته الخاصة.
تترتب هذه المسؤولية في الحاالت والشروط المنصوص عليها في المواد من 1356 إلى 1360. وهي تفترض إثبات وجود فعل يرتب مسؤولية 

الفاعل المباشر للضرر«.
Art. 1356 du projet Catala: ”Sont responsables des dommages causés par un enfant mineur :
- ses père et mère en tant qu’ils exercent l’autorité parentale;
- le tuteur en cas de décès de ceux-ci;
- la personne physique ou morale chargée par décision judiciaire ou administrative ou par convention, de régler 

le mode de vie du mineur. Cette responsabilité peut se cumuler avec celle des parents ou du tuteur”.
تنص المادة 1356 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي:

»يُسأل عن األضرار التي يسببها القاصر:
والده وأمه طالما يمارسان السلطة األبوية ؛

الوصي في حالة وفاة هؤالء ؛
الشخص الطبيعي أو االعتباري المكلف بموجب حكم قضائي أو إداري أو بموجب اتفاق، بتنظيم نمط حياة القاصر. يمكن الجمع بين هذه المسؤولية 

ومسؤولية الوالدين أو الوصي«.
Art. 1357 du projet Catala: ”Est responsable des dommages causés par un majeur dont l’état ou la situation 

nécessite une surveillance particulière la personne physique ou morale chargée, par décision judiciaire ou 
administrative ou par convention, de régler son mode de vie”.

تنص المادة 1357 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي:
»يعتبر مسؤوالً عن األضرار الناجمة عن الراشد التي تتطلب حالته أو وضعه إشرافاً خاصاً، الشخص الطبيعي أو االعتباري المكلف، بموجب حكم 

قضائي أو قرار إداري أو بموجب اتفاق، بتنظيم نمط حياته«.
Art. 1358 du projet Catala: ”Les autres personnes qui assument, à titre professionnel, une mission de surveillance 

d’autrui, répondent du fait de l’auteur direct du dommage, à moins qu’elles ne démontrent qu’elles n’ont 
pas commis de faute”.

تنص المادة 1358 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي:
»يعتبر األشخاص اآلخرون الذين يتولون، بصفتهم المهنية، مهمة مراقبة الغير، مسؤولين عن فعل الغير، ما لم يثبتوا أنهم لم يرتكبوا خطأ«.



أهم التعديالت التشريعية املتعلقة بأثر العقد بالنسبة إىل الغري  يف القانون املدني الفرنسي املعدل عام 2016  و 2018

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

 Académie des sciences ــة والسياســية ــوم األخالقي ــة العل ــدم مــن أكاديمي ــون المق مشــروع القان
)ASMP( morales et politiques

Académie des sciences mo- ــة والسياســية ــوم األخالقي ــة العل ــدم مــن أكاديمي ــون المق ــر مشــروع القان  اعتب

Art. 1359 du projet Catala: ”Le commettant est responsable des dommages causés par son préposé.
Est commettant celui qui a le pouvoir de donner des ordres ou des instructions en relation avec 

l’accomplissement des fonctions du préposé.
Le commettant n’est pas responsable s’il prouve que le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était em-

ployé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Il ne l’est pas davantage s’il établit que la 
victime ne pouvait légitimement croire que le préposé agissait pour le compte du commettant”.

تنص المادة 1359 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي:
»المتبوع هو المسؤول عن األضرار الناجمة عن تابعه.

يعتبر متبوعاً كل شخص يتمتع بسلطة إصدار األوامر أو التعليمات المتعلقة بأداء التابع لعمله.
ال يتحمل المتبوع المسؤولية إذا أثبت أن التابع تصرف خارج نطاق المهام التي كلف بها، دون إذن وألغراض خارجة عن نطاق اختصاصه. كما ال 

يعتبر مسؤوالً إذا أثبت أن المتضرر كان ال يمكن أن يتوقع أن التابع كان قد تصرف لصالح المتبوع«.
Art. 1359-1 du projet Catala: ”Le préposé qui, sans commettre une faute intentionnelle, a agi dans le cadre de ses 

fonctions, à des fins conformes à ses attributions et sans enfreindre les ordres de son commettant ne peut 
voir sa responsabilité personnelle engagée par la victime qu’à condition pour celle-ci de prouver qu’elle n’a 
pu obtenir du commettant ni de son assureur réparation de son dommage ”.

تنص المادة 1-1359 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي:
»التابع الذي، ودون ارتكاب خطأ متعمد، قد تصرف ضمن حدود مهامه، ألغراض تتفق مع واجباته ودون انتهاك ألوامر متبوعه، ال يجوز أن 

يتحمل المسؤولية الشخصية تجاه المتضرر إال إذا أثبت هذا األخير أنه لم يستطع الحصول على تعويض عن الضرر من المتبوع أو من شركة 
التأمين التي تعاقد معها هذا األخير«.

Art. 1360 du projet Catala: ”En l’absence de lien de préposition, celui qui encadre ou organise l’activité profes-
sionnelle d’une autre personne et en tire un avantage économique est responsable des dommages causés 
par celle-ci dans l’exercice de cette activité. Il en est ainsi notamment des établissements de soins pour les 
dommages causés par les médecins qu’ils emploient. Il appartient au demandeur d’établir que le fait dom-
mageable résulte de l’activité considérée.

De même, est responsable celui qui contrôle l’activité économique ou patrimoniale d’un professionnel en 
situation de dépendance, bien qu’agissant pour son propre compte, lorsque la victime établit que le fait 
dommageable est en relation avec l’exercice du contrôle. Il en est ainsi notamment des sociétés mères pour 
les dommages causés par leurs filiales ou des concédants pour les dommages causés par leurs concession-
naires”.

تنص المادة 1360 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي:
»في حالة عدم وجود رابطة التبعية، يكون الشخص الذي يشرف أو ينظم النشاط المهني لشخص آخر وهو مستفيد مالياً منه، مسؤوالً عن األضرار 

التي يسببها هذا الشخص أثناء ممارسة النشاط. هذا هو الحال خاصةً في مؤسسات الرعاية حيث تكون مسؤولة عن األضرار التي يسببها 
األطباء الذين يعملون لديهم. يتعين على المدعي إثبات أن الفعل الضار نتج عن النشاط المعني.

وأيضاً، يكون الشخص الذي يتحكم في النشاط االقتصادي لمهني في حالة تبعية، على الرغم من أنه يتصرف نيابةً عن المهني، مسؤوالً إذا أثبت 
المتضرر أن الفعل الضار يتعلق بممارسة الرقابة. هذا هو الحال خاصةً بالنسبة للشركات األم بالنسبة لألضرار التي تسببها الشركات التابعة 

لها أو الجهات المرخصة لألضرار التي يسببها تجارها«.
Art. 1361 du projet Catala: ”Le propriétaire, le détenteur ou l’exploitant d’un fonds, qui provoque un trouble 

excédant les inconvénients normaux du voisinage, est de plein droit responsable des conséquences de ce 
trouble”.

تنص المادة 1361 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي:
» يتحمل المالك أو الحائز أو المنتفع من المنشأة، والذي يتسبب في مضار تجاوز مضار الجوار المألوفة، مسؤولية موضوعية عن عواقب هذا 

المضار«.
Art. 1362 du projet Catala: ”Sans préjudice de dispositions spéciales, l’exploitant d’une activité anormalement 

dangereuse, même licite, est tenu de réparer le dommage consécutif à cette activité.
Est réputée anormalement dangereuse l’activité qui crée un risque de dommages graves pouvant affecter un 

grand nombre de personnes simultanément.
L’exploitant ne peut s’exonérer qu’en établissant l’existence d’une faute de la victime dans les conditions 

prévues aux articles 1349 à 1351-1”.
تنص المادة 1362 من مسودة مشروع كاتاال على ما يأتي:

» دون اإلخالل بأحكام خاصة، يكون مشغل نشاط خطير بشكل غير طبيعي، حتى لو كان مشروعاً، ملزماً بإصالح الضرر الناجم عن هذا النشاط.
يعتبر النشاط خطيراً بشكل غير طبيعي، إذا كان يوِجد خطر حدوث أضرار جسيمة يمكن أن تصيب عدداً كبيراً من األشخاص في نفس الوقت.

ال يجوز إعفاء المشغل إال من خالل إثبات وجود خطأ المتضرر بموجب الشروط المنصوص عليها في المواد 1349 إلى 1351-1«.
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ASMP( rales et politiques(��، والــذي هــو عبــارة عــن مشــروع لتطويــر قانــون المســؤولية المدنيــة وقانــون العقــود، 
أن المســؤولية ال تكــون إال تقصيريــة، وأنــه علــى الغيــر إثبــات وجــود الفعــل الضــار وذلــك اســتناداً للمــادة 4 مــن مشــروع 
ــود«��. وهــذا المشــروع  ــون العق ــل قان ــرة 2 مــن مشــروع »تعدي ــادة 125 – الفق ــة« والم ــون المســؤولية المدني ــل قان »تعدي

أيضــاً لــم يُقَــر.

رأي القانون المدني الفرنسي المعدل

هــذه المســألة لــم يتطــرق إليهــا القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل المتعلــق بالعقــود علــى اعتبــار أنهــا مســألة تتعلــق 
بالمســؤولية التقصيريــة، إال أن مســودة مشــروع قانــون المســؤولية المدنيــة قــد اعتبــرت أنــه مــن حــق المتضــرر الحصــول 
علــى التعويــض علــى أســاس المســؤولية التقصيريــة وليــس العقديــة إذا أثبــت أن المتعاقــد قــد ارتكــب فعــالً ضــاراً منصوصــاً 
عليــه فــي المبحــث الثانــي مــن الفصــل الثانــي )وهــو الخطــأ، فعــل األشــياء، المضــار غيــر المألوفــة للجــوار، فعــل الغيــر(��.

رأي قانون المعامالت المدنية اإلماراتي

أمــا فــي قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي فــال مانــع مــن اعتبــار اإلخــالل بالتنفيــذ فعــالً ضــاراً مرتباً للمســؤولية 
التقصيريــة، حيــث جــاء فــي المــادة 282 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة أن »كل إضــرار بالغيــر يلــزم فاعلــه ولــو غيــر مميــز 

بضمــان الضــرر«. فعبــارة »كل إضــرار« واســعة وتشــمل »اإلخــالل بتنفيــذ العقــد أو عــدم تنفيذه«. 

مــن جهتنــا، نحــن نميــل إلــى موقــف المشــرع اإلماراتــي والهيئــة العامــة لمحكمــة النقــض الفرنســية التــي اعتبــرت 
أن اإلخــالل بتنفيــذ العقــد أو عــدم تنفيــذه هــو بمثابــة فعــل ضــار يرتــب المســؤولية التقصيريــة؛ كمــا نعتبــر أن المســؤولية 
تقصيريــة ألن المتضــرر والمتعاقــد ليســا مرتبطيــن بعقــد، وبالتالــي ال تترتــب المســؤولية العقديــة، وبنــاًء عليــه ليــس هنــاك 
مــا يحجــب المســؤولية التقصيريــة. وهنــا طبعــاً ال نتحــدث عــن الدعــوى غيــر المباشــرة ألن الضــرر لــم يصــب المتعاقــد بــل 
أصــاب الغيــر فقــط. فالمتضــرر )الغيــر( إذاً فــي هــذه الحالــة ال يقيــم الدعــوى باســم مدينــه كمــا هــو الحــال فــي الدعــوى غيــر 

المباشــرة، بــل يقيــم الدعــوى باســمه الشــخصي. 

الحظنــا أن أبــرز التعديــالت المتعلقــة باألحــكام العامــة ألثــر العقــد تجــاه الغيــر تنحصــر بالمــواد 1199 و1200 
و1201 و1202 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل، إال أن هنــاك تعديــالت أخــرى طالــت االشــتراط لمصلحــة الغيــر 

والتعهــد عــن الغيــر.

��  وهي واحدة من األكاديميات الخمس لمعهد فرنسا، والتي تأسست عام 1795. تم إلغاؤها عام 1803، ثم أعيد تأسيسها عام 1832 بجهود 
الوزير واألكاديمي فرانسوا جيزو. وهي تعتبر أقدم مؤسسة فرنسية تُعنى بمجال العلوم اإلنسانية واالجتماعية.

��  L’article 4 dispose que ”Sous réserve des dispositions de l’article 3, l’inexécution préjudiciable d’un contrat 
ne donne lieu à dommages-intérêts qu’aux conditions et dans la mesure prévues par les articles 1146 et 
suivants du code civil ”.

تنص المادة 4 من مشروع »تعديل قانون المسؤولية المدنية« المقدم من أكاديمية العلوم األخالقية والسياسية على ما يأتي: 
» مع مراعاة أحكام المادة 3، ال يترتب على عدم تنفيذ العقد سوى التعويض في الظروف وبالقدر المنصوص عليها في المواد 1146 وما يليها من 

القانون المدني«.

��  Art. 1234 : » Lorsque l’inexécution d’une obligation contractuelle est la cause directe d’un dommage subi 
par un tiers, celui-ci ne peut en demander réparation au débiteur que sur le fondement de la responsabilité 
extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l’un des faits générateurs visés à la section II 
du chapitre II 

تنص المادة 1234 على ما يأتي:
»إذا كان عدم تنفيذ التزام عقدي هو السبب المباشر للضرر الذي أصاب الغير، فال يحق لهذا األخير مطالبة المدين بتعويض إال على أساس 

المسؤولية التقصيرية، بشرط أن يثبت هو ارتكاب فعل ضار منصوص عليه في المطلب 2 من الفصل 2« )وهو الخطأ، فعل األشياء، المضار 
غير المألوفة للجوار، فعل الغير(.



أهم التعديالت التشريعية املتعلقة بأثر العقد بالنسبة إىل الغري  يف القانون املدني الفرنسي املعدل عام 2016  و 2018

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

المبحث الثاني: االشتراط لمصلحة الغير Stipulation pour autrui والتعهد عن الغير 
Porte-fort

تمهيد وتقسيم  .10  

لقــد أضــاف القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل مبحثــاً جديــداً مســتقالً ألثــر العقــد بالنســبة إلــى الغيــر، حيــث تنــاول 
فــي الفــرع الثانــي منــه االشــتراط لمصلحــة الغيــر والتعهــد عــن الغيــر. ســنعالج كل فكــرة منهمــا بصــورة مســتقلة تباعــاً.

Stipulation pour autrui المطلب األول: االشتراط لمصلحة الغير

تعريف االشتراط لمصلحة الغير وشروطه  .11  

االشــتراط لمصلحــة الغيــر هــو عقــد يُبــرم بيــن شــخصين المشــترط stipulant والمتعهــد promettant يلتــزم فيــه 
tiers béné-  هــذا األخيــر بالقيــام بعمــل مــا كتســديد مبلــغ معيــن لشــخص ثالــث أجنبــي عــن العقــد )الغيــر( يســمى المنتفــع
ficiaire، فينشــأ للمنتفــع حــق مباشــر يســتمده مــن هــذا العقــد يتيــح لــه مطالبــة المتعهــد بــه��. فاالشــتراط لمصلحــة الغيــر 
إذاً خالفــاً للتعهــد عــن الغيــر »ال يشــتمل إال علــى عقــد واحــد، تــم بيــن المشــترط والمتعهــد، والمنتفــع إنمــا يكســب حقــه مــن 
ــأن  ــزم المشــترط ب ــاًل يلت ــاة مث ــى الحي ــن عل ــد التأمي ــي عق ــه«��. فف ــاً في ــم يكــن هــو طرف ــد ل ــذات، أي مــن عق ــد بال هــذا العق
يدفــع للمتعهــد )شــركة التأميــن( أقســاط التأميــن فــي مواعيدهــا، وتلتــزم شــركة التأميــن بــأن تقــوم بمــا عليهــا مــن التــزام نحــو 

الورثــة فــي حــال وفــاة المشــترط.

 ، ) promettant ( والمتعهــد ،) stipulant ( إن االشــتراط لمصلحــة الغيــر إذاً يفتــرض وجــود أشــخاص ثالثــة: المشــترط
والمنتفــع ) bénéficiaire (. ولكــي يتحقــق يجــب أن تتوافــر الشــروط الثالثــة اآلتيــة: 

 ) 1 ( أن يتعاقــد المشــترط باســمه ال باســم المنتفــع )وهــذا الــذي يميــز االشــتراط لمصلحــة الغيــر عــن النيابــة أو 
الوكالــة(، دون أن يدخــل المنتفــع طرفــاً فــي العقــد. 

 ) 2 ( أن يشترط المشترط على المتعهد حقاً مباشراً للمنتفع. 

 ) 3 ( أن يكون للمشترط من وراء هذا االشتراط مصلحة شخصية، مادية كانت أو أدبية، وإال كان فضولياً. 

. استحداث مواد قانونية جديدة تنظم »االشتراط لمصلحة الغير«  12  

بعــد أن كان »االشــتراط لمصلحــة الغيــر« تنظمــه مــادة واحــدة فــي القانــون المدنــي الفرنســي قبــل التعديــل أال وهــي 
المــادة 1121 ، أصبــح هنــاك خمــس مــواد تتناولــه بالتفصيــل.

الوضع في ظل القانون المدني الفرنسي قبل تعديله

ــادة  ــي الم ــدة أال وه ــادة واح ــه، بم ــل تعديل ــي قب ــي الفرنس ــون المدن ــه القان ــر« ينظم ــة الغي ــتراط لمصلح كان »االش
1121 التــي اكتفــت بتعريــف االشــتراط لمصلحــة الغيــر فضــالً عــن شــروطه وأحكامــه، والتــي كانــت تنــص علــى أنــه »يمكــن 
ــان: ــا تعليق ــا لدين ــة«��. وهن ــر كهب ــة الغي ــة المشــترط، أو لمصلح ــون االشــتراط لمصلح ــا يك ــر عندم ــة الغي االشــتراط لمصلح

��  Cass. com., 7 oct. 1997, no 95-18.119, Bull. civ. IV, no251, RJDA 1997, no 1498, JCP G 1998, I, no 131, 
note Caussain J.-J. et Viandier A., RTD civ. 1998, p. 902, obs. Mestre J., Bull. Joly Sociétés 1997, p. 1058, 
note Mousseron P., D. 1998, p. 112, note Delebecque Ph.

��  عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، الطبعة الثانية، 2000، الجزء 
األول، المجلد األول، ص 413.

��  L’article 1121 de Code civil avant la réforme dispose que:
”On peut pareillement stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait 
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فتال

�� اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

األول: برأينــا لــم يكــن نــص هــذه المــادة موفقــاً، إذ أن االشــتراط لمصلحــة المشــترط ال يعتبــر اشــتراطاً لمصلحــة الغيــر وإن 
عــادت منــه فائــدة للغيــر، كأن يؤمــن شــخص علــى مســؤوليته عمــا ينجــم مــن الضــرر للغيــر، فــال يعــد هــذا اشــتراطاً لمصلحة 

الغيــر، ألن المؤمــن لــه إنمــا أراد أن يشــترط لنفســه هــو ال للمتضــرر، وإن كان التعويــض يســتفيد منــه المتضــرر��. 

الثانــي: كمــا نالحــظ مــن صياغــة هــذه المــادة أن نطــاق االشــتراط لمصلحــة الغيــر كان ضيقــاً ألنــه اقتصــر علــى االشــتراط 
لمصلحــة الغيــر كهبــة، بمعنــى أن المشــترط ال يســتفيد مــن االشــتراط بشــيء. 

تكريس »االشتراط لمصلحة الغير« كمبدأ

ــدة تنظــم  ــواد جدي ــتحداث م ــو اس ــدل ه ــي الفرنســي المع ــون المدن ــا القان ــاء به ــي ج ــات الت ــرز اإلضاف ــن أب إن م
»االشــتراط لمصلحــة الغيــر« وذلــك فــي المــواد 1205 إلــى 1209 التــي كرســت توجــه المحاكــم، بعــد أن كان القانــون يعالــج 
ــات نطــاق  ــدة باتــت الصياغــة أفضــل، كمــا ب ــدة. مــع اســتحداث المــواد الجدي هــذه المســألة بصــورة مختصــرة بمــادة وحي
االشــتراط لمصلحــة الغيــر أوســع؛ فالمــادة 1205 )الفقــرة 1( مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل تنــص علــى مــا يأتــي: 
ــدأ هــو صحــة االشــتراط لمصلحــة  ــرى أن المب ــر«��. مــع هــذه الصياغــة للمــادة 1205 ن »يمكــن االشــتراط لمصلحــة الغي

الغير، بعد أن كان االستثناء في ظل المادة 1121 قبل التعديل��. 

وهــذه المــادة تقابلهــا المــادة 252 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة التــي تنــص علــى مــا يأتــي: »ال يرتــب العقــد شــيئاً فــي ذمــة 
الغيــر ولكــن يجــوز أن يكســبه حقــاً«��. واعتبــر الســنهوري�� أن عبــارة »ولكــن يجــوز أن يكســبه حقــاً« المســتخدمة أيضــاً 
فــي القانــون المدنــي المصــري يُقصــد بهــا االشــتراط لمصلحــة الغيــر. وال بــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى أن صياغــة المــادة 252 
مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي وال ســيما اســتعمال مصطلــح »شــيئاً« لــم يكــن موفقــاً، حيــث كان مــن األفضــل 

اســتعمال مصطلــح »التزامــاً« كمــا فعــل المشــرع المصــري. 

وقد أكد القضاء اإلماراتي على هذا المبدأ في أحكام عدة معتبراً ما يأتي:

ــه -  ــا يتضمن ــة أن م ــالت المدني ــون المعام ــن قان ــان 250، 252 م ــده المادت ــا تفي ــى م ــرر وعل ــن المق »م
ــر  ــة الغي ــي ذم ــاً ف ــب التزام ــد ال يرت ــن وأن العق ــى المتعاقدي ــات ينصــرف إل ــوق والتزام ــن حق ــد م العق

حقــاً«.��  يكســبه  أن  ولكن يجــوز 
ــوق -  ــن حق ــد م ــر العق ــة أن أث ــالت المدني ــون المعام ــن قان ــان 250 ،252 م ــده المادت ــا تفي ــا كان م »لم

ــوز أن  ــن يج ــر ولك ــة الغي ــي ذم ــاً ف ــب التزام ــد ال يرت ــن، وأن العق ــى المتعاقدي ــات ينصــرف إل والتزام
يكســبه حقــاً«��. 

pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre”.
تنص المادة 1121 من القانون المدني قبل التعديل على ما يأتي:

»يمكننا أيضاً االشتراط لمصلحة الغير عندما يكون االشتراط لمصلحة المشترط، أو لمصلحة الغير كهبة«.  

��  عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 420.

��  L’article 1205 )alinéa 1( du Code civil dispose que:
”On peut stipuler pour autrui”.

تنص المادة 1205 )الفقرة األولى( من القانون المدني على ما يأتي:
»يمكن االشتراط لمصلحة الغير«.

��  Terré Fr., Simler Ph. et Lequette Y., Droit civil. Les obligations, Dalloz, 11e éd., 2013, no 516.

�� محكمة التمييز - األحكام المدنية - الطعن رقم 29 - لسنة 2010 قضائية - تاريخ الجلسة 2010-5-16 - رقم الصفحة 143 :
»...والنص في المادة 252 من ذات القانون على أنه ))ال يرتب العقد شيئاً في ذمة الغير ولكن يجوز أن يكسبه حقاً((، أن الخلف الخاص هو 

من يكتسب ممن يستخلفه حقاً عينياً على شيء كالمشتري، فإذا عقد المستخلف عقداً يتعلق بهذا الشيء انتقل ما يرتب هذا العقد من حقوق 
والتزامات إلى الخلف الخاص، أما الدائن خلف المدين فال يتأثر بالعقود الصادرة من مدينه بل يعتبر من الغير بالنسبة لها ويجوز أن تكسبه 

حقاً«.

��  عبد الرزاق أحمد السنهوري، مرجع سابق، ص 455.

��   محكمة التمييز - األحكام المدنية - الطعن رقم 302 - لسنة 2007 قضائية - تاريخ الجلسة 2008-2-3 - مكتب فني 19 - رقم الجزء 1 - 
رقم الصفحة 264.

��   المحكمة اإلتحادية العليا - األحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 378 - لسنة 28 قضائية - تاريخ الجلسة 2007-4-24 - مكتب فني 29 - 
رقم الصفحة 347.



أهم التعديالت التشريعية املتعلقة بأثر العقد بالنسبة إىل الغري  يف القانون املدني الفرنسي املعدل عام 2016  و 2018

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

كمــا تنــص المــادة 254 ف 1 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة علــى مــا يأتــي: »1- يجــوز للشــخص أن يتعاقــد باســمه علــى 
ــه فــي تنفيذهــا مصلحــة شــخصية ماديــة كانــت أو أدبيــة«��.   حقــوق يشــترطها لمصلحــة الغيــر إذا كان ل

وأضافــت الفقــرة 2 مــن المــادة 1205 أنــه يمكــن أيضــاً أن يكــون المنتفــع شــخصاً مســتقبالً بشــرط أن يكــون محــدداً 
أو علــى األقــل قابــالً للتحديــد عنــد تنفيــذ التعهــد��. أمــا المــادة 256 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي فهــي تنــص 
علــى أنــه »يجــوز فــي االشــتراط لمصلحــة الغيــر أن يكــون المنتفــع شــخصاً مســتقبالً أو جهــة مســتقبلة كمــا يجــوز أن يكــون 
شــخصاً أو جهــة لــم يعينــا وقــت العقــد متــى كان تعيينهمــا مســتطاعاً وقــت أن ينتــج العقــد أثــره طبقــاً للمشــارطة«��. نــرى 

أن للمادتيــن المعنــى ذاتــه.   

ــة  ــي مواجه ــاً مباشــراً ف ــع حق ــد أعطــت المنتف ــدل فق ــي الفرنســي المع ــون المدن ــادة 1206 ف 1 مــن القان ــا الم أم
ــون  ــن قان ــادة 254 ف 2 م ــي الم ــا جــاء أيضــاً ف ــذا م ــد��. وه ــرام العق ــذ إب ــك من ــة، وذل ــم الخدم ــا يخــص تقدي ــد فيم المتعه
المعامــالت المدنيــة التــي تنــص علــى مــا يأتــي: »ويترتــب علــى هــذا االشــتراط أن يكســب الغيــر حقــاً مباشــراً قبــل المتعهــد 

ــك...«��. ــى خــالف ذل ــق عل ــم يتف ــا ل ــه م ــه بوفائ ــذ االشــتراط يســتطيع أن يطالب بتنفي

ولكــن نالحــظ أن المــادة 254 ف 2 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة أعطــت الحــق صراحــةً للمتعاقديــن باالتفــاق علــى خــالف 
ذلــك، أي االتفــاق علــى عــدم أحقيــة المنتفــع فــي مطالبــة المتعهــد مباشــرةً بالوفــاء. أمــا القانــون الفرنســي فلــم ينــص علــى 
ــه  ــاء، ألن ــد مباشــرةً بالوف ــة المتعه ــع مطالب ــه ال يجــوز للمنتف ــى أن ــاق عل ــن االتف ــع م ــا ال مان ــه برأين ــك صراحــةً، إال أن ذل
ــة وليســت آمــرة. ــي الفرنســي هــي مكمل ــون المدن ــي كرســتها المــادة 1206 ف 1 مــن القان ــة الت ــا إن القاعــدة القانوني  برأين

 

الرجوع عن االشتراط لمصلحة الغير

أمــا مســألة الرجــوع عــن االشــتراط لمصلحــة الغيــر، فقــد تناولتهــا المــادة 1207 والفقــرة الثانيــة والثالثــة مــن المــادة 
1206 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل، فقــد ســمحت المــادة 1206 )ف2( للمشــترط الرجــوع عــن االشــتراط لمصلحــة 
الغيــر طالمــا أن هــذا األخيــر )المنتفــع مــن االشــتراط لمصلحــة الغيــر( لــم يقبلــه. كمــا اعتبــرت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 
المذكــورة أن االشــتراط لمصلحــة الغيــر يصبــح غيــر قابــل للرجــوع عنــه بمجــرد وصــول قبــول المنتفــع إلــى المشــترط أو 

��   محكمة التمييز - األحكام المدنية - الطعن رقم 126 - لسنة 2010 قضائية - تاريخ الجلسة 2010-10-11 - مكتب فني 21 - رقم الجزء 
2 - رقم الصفحة 1247:

» مؤدى - نص المادة )254( من القانون آنف الذكر- أنه في االشتراط لمصلحة الغير يتعاقد المشترط مع المتعهد باسمه على حقوق يشترطها 
لمصلحة الغير إذا كان له مصلحة شخصية في تنفيذ االلتزامات المتعاقد عليها نحو المنتفع دون أن يدخل المنتفع طرفا في العقد،... ».

��  L’article 1205 )al. 2( de code civil réformé dispose :
 ”L’un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l’autre, le promettant, d’accomplir une presta-

tion au profit d’un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément 
désigné ou pouvoir être déterminé lors de l’exécution de la promesse”.

تنص المادة 1205 )الفقرة الثانية( من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
»يستطيع أحد المتعاقدين )المشترط( أن يشترط على اآلخر )المتعهد( القيام بعمل ما لصالح الغير )المنتفع(. يمكن أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلياً 

بشرط أن يكون محدداً أو على األقل قابل للتحديد عند تنفيذ التعهد«.

��   محكمة التمييز - األحكام المدنية - الطعن رقم 126 - لسنة 2010 قضائية - تاريخ الجلسة 2010-10-11 - مكتب فني 21 - رقم الجزء 
2 - رقم الصفحة 1247:

» ... وأن المنتفع إنما يكسب حقه مباشرة من العقد ذاته المبرم بين المشترط والمتعهد بأن تشترط الحقوق لصالحه باعتباره منتفعا فيه ويجري   
تعيينه بشخصه أو بوصفه شخصا مستقبال أو يكون مستطاعا تعيينه وقت أن ينتج العقد أثره ».

: L’article 1206 )alinéa 1( de code civil réformé dispose  ��
.» Le bénéficiaire est investi d›un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation «

تنص المادة 1206 من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
»يتمتع المنتفع بحق مباشر في مواجهة المتعهد فيما يخص تقديم الخدمة وذلك منذ إبرام العقد«. 

��   المحكمة اإلتحادية العليا - األحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 264 - لسنة 20 قضائية - تاريخ الجلسة 2000-5-24 - مكتب فني 22 - 
رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 836:

» تنص المادة 254 من قانون المعامالت المدنية على أنه ))1- يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على حقوق يشترطها لمصلحة الغير إذا كان له 
في تنفيذها مصلحة شخصية مادية كانت أو أدبية. 2- ويترتب على هذا االشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً قبل المتعهد بتنفيذ االشتراط 

يستطيع أن يطالبه بوفائه له ما لم يتفق على خالف ذلك ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن العقد«.



فتال

�� اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

 .�� لمتعهــد ا

أمــا المــادة 255 ف 1 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي فهــي تنــص علــى مــا يأتــي: »يجــوز للمشــترط دون دائنيــه 
أو ورثتــه أن ينقــض المشــارطة قبــل أن يعلــن المنتفــع إلــى المتعهــد أو إلــى المشــترط رغبتــه فــي االســتفادة منهــا مــا لــم يكــن 

ــد«��.  ــه العق ــاً لمــا يقتضي ــك مخالف ذل

نالحــظ أن نــص المــادة 255 ف 1 جــاء منســجماً مــع المــادة 1206 ف 2 و3 مــن القانــون المدنــي الفرنســي مــن ناحيــة أن 
للمشــترط الحــق فــي الرجــوع عــن االشــتراط لمصلحــة الغيــر طالمــا أن الغيــر لــم يقبلــه بعــد، بفــارق بســيط أن المــادة 1206 
ف 3 مــن القانــون المدنــي الفرنســي اعتبــرت أن المشــترط يجــوز لــه الرجــوع عــن االشــتراط لغايــة وصــول قبــول المنتفــع 
إليــه أو إلــى المتعهــد. أمــا بحســب نــص المــادة 255 ف 1 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي، يجــوز لــه الرجــوع عــن 
االشــتراط لغايــة إعــالن المنتفــع إلــى المتعهــد أو إليــه رغبتــه فــي االســتفادة منهــا. ولكــن مــا المقصــود بمصطلــح »إعــالن«؟ 
فهــل يقصــد بــه وصــول قبــول المنتفــع إلــى المتعهــد أو المشــترط كمــا هــو الحــال فــي القانــون الفرنســي، أم العلــم بــه؟ مــن 
بــاب الوضــوح فــي التشــريع، نــرى أن تفســير عبــارة »إعــالن المنتفــع أو المشــترط« علــى أنــه »وصــول القبــول ألي منهمــا« 

فضل.  أ

ومــع ذلــك هنــاك اختــالف بيــن نــص المــادة 255 ف 1 والمــادة 1206 ف 2 و3 مــن القانــون المدنــي الفرنســي، سنســتعرضه 
ــاً لآلتي: وفق

ــن أن  ــي حي ــر، ف ــن الرجــوع عــن االشــتراط لمصلحــة الغي ــة المشــترط م ــي ورث ــص اإلمارات ــع الن من   -1
ــي  ــون المدن ــاً للمــادة 7021 مــن القان ــاة المشــترط وفق ــك فــي حــال وف المشــرع الفرنســي أجــاز لهــم ذل

المعــدل. نــرى أن المشــرع الفرنســي كان موفقــاً فــي ذلــك أكثــر مــن المشــرع اإلماراتــي.
علــق المشــرع اإلماراتــي حــق المشــترط فــي الرجــوع عــن االشــتراط لمصلحــة الغيــر علــى أال يكــون    -2
ذلــك مخالفــاً لمــا يقتضيــه العقــد. أمــا المشــرع الفرنســي فلــم يعلــق القبــول علــى ذلــك. نــرى أن المشــرع 

ــن المشــرع الفرنســي.     ــر م ــك أكث ــي ذل ــاً ف ــي كان موفق اإلمارات

وقــد تناولــت المــادة 1207 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل تفاصيــل أخــرى تتعلــق بمســألة الرجــوع عــن 
االشــتراط لمصلحــة الغيــر. فبحســب هــذه المــادة، إن الرجــوع عــن االشــتراط لمصلحــة الغيــر ال يصــدر إال عــن المشــترط، 
وعــن ورثتــه فــي حــال وفاتــه. وفــي هــذه الحالــة األخيــرة، ال يجــوز للورثــة الرجــوع عــن االشــتراط لمصلحــة الغيــر إال بعــد 
ــدأ مــن يــوم إخطــار المنتفــع لحثــه علــى قبــول هــذا االشــتراط )الفقــرة األولــى(��. هــذه المــادة كمــا  ــة أشــهر تب مــرور ثالث

أســلفنا تخالــف مــا جــاء فــي قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي.  

��  L’article 1206 )alinéa 2 et 3( de code civil réformé dispose :
» Le bénéficiaire est investi d›un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.
Néanmoins le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l’a pas acceptée.
La stipulation devient irrévocable au moment où l’acceptation parvient au stipulant ou au promettant «.

تنص المادة 1206 )ف 2 و3( من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
»ومع ذلك، يستطيع المشترط الرجوع عن االشتراط لمصلحة الغير طالما أن هذا األخير لم يقبله.

يصبح االشتراط لمصلحة الغير غير قابل للرجوع عنه بمجرد وصول القبول إلى المشترط أو المتعهد«.     

��  محكمة التمييز - األحكام المدنية - الطعن رقم 121 - لسنة 2010 قضائية - تاريخ الجلسة 2010-12-20 - مكتب فني 21 - رقم الجزء 2 - 
رقم الصفحة 1557: 

» مفاد - النص بالمادة )255( من ذات القانون - على أنه )يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل أن يعلن المنتفع إلى المتعهد 
أو المشترط رغبته في االستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفا لما يقتضيه العقد( – مما يدل - على أن االشتراط لمصلحة الغير عقد يبرمه 

المشترط مع المتعهد فيرتب التزاما لمصلحة شخص آخر ليس طرفا فيه هو المنتفع أو المستفيد فينشأ لهذا األخير حق مباشر قبل المتعهد 
يستطيع أن يطالبه به ألنه ال يتلقى حقه من المشترط وإنما يكتسبه مباشرة من عقد االشتراط ويبني على ذلك أن حق المنتفع ينشأ منذ صدور 
العقد، وأن المشترط يملك نقض المشارطة قبل إبداء المنتفع رغبته في االستفادة منها ما لم يكن ذلك مخالفاً لما يقتضيه العقد بحيث يسقط هذا 

الحق إذا قبل المستفيد المشارطة صراحةً أو ضمناً«.

��  L’article 1207 )alinéa 1( de code civil réformé dispose :
» La révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Ces derniers ne peuvent 

y procéder qu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en 
demeure de l’accepter «.

تنص المادة 1207 )الفقرة األولى( من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
»إن الرجوع عن االشتراط لمصلحة الغير ال يصدر إال عن المشترط أو وعن ورثته في حال وفاته. وفي هذه الحالة األخيرة، ال يجوز للورثة 

الرجوع عن االشتراط لمصلحة الغير إال بعد مرور ثالثة أشهر تبدأ من يوم إخطار المنتفع لحثه على قبول هذا االشتراط«. 
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

وفــي حــال الرجــوع عــن االشــتراط لمصلحــة الغيــر، يصبــح المشــترط )أو ورثتــه فــي حــال وفاتــه( هــو المنتفــع، إال 
إذا تــم تحديــد اســم منتفــع آخــر فــي التصــرف القانونــي الصــادر عــن المشــترط )أو ورثتــه فــي حــال وفاتــه(، هــذا مــا أكدتــه 
المــادة 1207 - الفقــرة الثانيــة مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل��. أمــا قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي فقــد نــص 
فــي المــادة 255 ف 2 علــى مــا يأتــي: »... وللمشــترط إحــالل منتفــع آخــر محــل المنتفــع األول كمــا لــه أن يســتأثر لنفســه 
باالنتفــاع مــن المشــارطة«. وهنــا نــرى الفــرق بيــن المادتيــن، فاألولــى اعتبــرت أنــه فــي حــال الرجــوع يصبــح المشــترط )أو 
ورثتــه فــي حــال وفاتــه( هــو المنتفــع، ولكــن يمكــن للمشــترط تحديــد منتفــع آخــر. أمــا النــص اإلماراتــي فبحســب ظاهــره، فــي 
حــال الرجــوع عــن االشــتراط لمصلحــة الغيــر، يكــون اســم المنتفــع مجهــوالً لحيــن تحديــده مــن قبــل المشــترط الــذي يمكنــه 
أن يختــار نفســه كمنتفــع مــن االشــتراط. أعتقــد أن المشــرع اإلماراتــي كان يقصــد مــا انتهــى إليــه المشــرع الفرنســي إذ أن 
ــع، إال إذا حــدد المشــترط  ــح هــو المنتف ــر هــو أن المشــترط يصب األصــل فــي حــال الرجــوع عــن االشــتراط لمصلحــة الغي

منتفعــاً آخــر.   

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن الرجــوع ينتــج أثــره بمجــرد علــم المنتفــع أو المتعهــد بــه )المــادة 1207 - الفقــرة الثالثــة 
مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل(��. ولكــن فــي حــال تــم الرجــوع بموجــب وصيــة، ينتــج الرجــوع أثــره منــذ لحظــة 

ــي الفرنســي المعــدل(��.  ــون المدن ــرة الرابعــة مــن القان ــادة 1207 - الفق ــاة )الم الوف

علــى الرغــم مــن أهميــة هــذه المــادة، ال نــرى مثيــالً لهــا فــي قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي الــذي لــم يحــدد متــى ينتــج 
الرجــوع عــن االشــتراط لمصلحــة الغيــر أثــره. 

وقــد نصــت المــادة 255 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي علــى أنــه »ال يترتــب علــى نقــض المشــارطة )الرجــوع 
عنهــا( أن تبــرأ ذمــة المتعهــد قبــل المشــترط إال إذا اتفــق صراحــةً أو ضمنــاً علــى خــالف ذلــك«. 

قبول االشتراط لمصلحة الغير وتنفيذه

عالجــت المــادة 1208 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل مســألة قبــول االشــتراط لمصلحــة الغيــر، حيــث نصت 
علــى مــا يأتــي: » يمكــن أن يصــدر القبــول مــن المنتفــع، أو مــن ورثتــه بعــد وفاتــه. يمكــن أيضــاً أن يكــون صريحــاً أو ضمنيــاً. 

كمــا يمكــن أن يحصــل حتــى بعــد وفــاة المشــترط أو المتعهــد »��.

هذه المادة أيضاً ال مثيل لها في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي، على الرغم من أهميتها.  

وقــد أكــدت المــادة األخيــرة مــن هــذا المبحــث وهــي المــادة 1209 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل علــى حــق 
المشــترط فــي إلــزام المتعهــد بتنفيــذ التزامــه تجــاه المنتفــع )الغيــر(��. 

��  L’article 1207 )alinéa 2( de code civil réformé dispose :
» Si elle n›est pas assortie de la désignation d›un nouveau bénéficiaire, la révocation profite, selon le cas, au 

stipulant ou à ses héritiers «.
تنص المادة 1207 )الفقرة الثانية( من القانون المدني المعدل على ما يأتي:

»إذا لم يقترن الرجوع عن االشتراط لمصلحة الغير بتحديد منتفع آخر، يكون المنتفع – بحسب الحالة – المشترط أو ورثته«.  

��  L’article 1207 )alinéa 3( de code civil réformé dispose :
» La révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance «.

تنص المادة 1207 )الفقرة الثالثة( من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
»ينتج الرجوع أثره بمجرد علم المنتفع أو المتعهد به«.

��  L’article 1207 )alinéa 4( de code civil réformé dispose que :
» Lorsqu›elle est faite par testament, elle prend effet au moment du décès «.

تنص المادة 1207 )الفقرة الرابعة( من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
»إذا تم الرجوع بموجب وصية، ينتج الرجوع أثره بمجرد الوفاة«.

��  L’article 1208 de code civil réformé dispose:
”L’acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou
tacite. Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant”.

تنص المادة 1208 من القانون المدني على ما يأتي:
»يمكن أن يصدر القبول من المنتفع، أو من ورثته بعد وفاته، كما يمكن أن يكون صريحاً أو ضمنياً. يمكن أن يحصل حتى بعد وفاة المشترط أو 

المتعهد«.

��  L’article 1209 de code civil réformé dispose:
”Le stipulant peut lui-même exiger du promettant l’exécution de son engagement envers le bénéficiaire”.



فتال

�� اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

وقــد جــاءت هــذه المــادة منســجمة مــع المــادة 254 ف3 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة التــي تنــص علــى أنــه »يجــوز أيضــا 
للمشــترط أن يطالــب بتنفيــذ مــا اشــترط لمصلحــة المنتفــع إال إذا تبيــن مــن العقــد أن المنتفــع وحــده هــو صاحــب الحــق فــي 
ذلــك«��، إال أن هــذه المــادة األخيــرة أضافــت الجملــة اآلتيــة: »إال إذا تبيــن مــن العقــد أن المنتفــع وحــده هــو صاحــب الحــق 

فــي ذلــك«، األمــر الــذي نــراه صوابــاً.    

ــر«  ــة الغي ــألة » االشــتراط لمصلح ــت مس ــي نظم ــة النصــوص الت ــى أهمي ــد عل ــث نؤك ــب حي ــذا المطل ــم ه ونخت
ــك. ــن ذل ــتفادة م ــاورة لالس ــدول المج ــي ال ــو المشــرع ف ــل، وندع بالتفصي

كمــا أســلفنا، لقــد أضــاف القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل مبحثــاً جديــداً مســتقالً ألثــر العقــد بالنســبة إلــى الغيــر، 
حيــث تنــاول فــي الفــرع الثانــي منــه االشــتراط لمصلحــة الغيــر والتعهــد عــن الغيــر. فبعــد أن عالجنــا »االشــتراط لمصلحــة 

الغيــر«، ننتقــل لمعالجــة »التعهــد عــن الغيــر«.

Porte-fort المطلب الثاني: التعهد عن الغير
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التعهــد عــن الغيــر هــو تعهــد الشــخص بــأن يجعــل الغيــر يلتــزم بأمــر مــا. فالشــخص الصــادر عنــه التعهــد يســمى 
)المتعهــد(؛ أمــا الشــخص الــذي يوجــه لــه التعهــد هــو )المنتفــع(��. فعلــى ســبيل المثــال، إذا تعهــد )أ( ل )ب( بــأن )ج( ســيدفع 
لهــذا األخيــر مبلغــاً مــن المــال، يُعتبــر )أ( متعهــداً، أمــا )ب( فهــو المنتفــع، فــي حيــن أن )ج( هــو الغيــر الــذي تعهــد عنــه )أ(. 
والتعهــد عــن الغيــر منتشــر فــي الحيــاة العمليــة، وهــو يهــدف فــي الغالــب إلــى عــالج موقــف ال يمكــن فيــه الحصــول علــى 
رضــاء ذي الشــأن لســبب ما، فيتعهــد عنــه غيــره، كأن يكــون أحــد الشــركاء فــي المــال الشــائع غيــر حاضــر وقــت العقــد 
وال يمكــن انتظــاره خــوف ضيــاع الصفقــة، فيتعهــد أحــد الشــركاء الحاضريــن عنــه للمشــتري بــأن الشــريك الغائــب ســيوافق 
علــى الصفقــة. ولنضــرب مثــالً آخــر عــن التعهــد عــن الغيــر، وهــو أن يتعهــد )أ( ل )ب( بــأن )ج( لــن ينافــس هــذا األخيــر 

منافســة غيــر مشــروعة.

أركان التعهد عن الغير  .14  

للتعهد عن الغير ثالثة أركان، نذكرها تباعاً: 

 ) أوالً ( أن يتعاقــد المتعهــد باســمه ال باســم الغيــر الــذي يتعهــد عنــه، وهــذا مــا يميــزه عــن الوكيــل والفضولــي. 
فالوكيــل يعمــل باســم األصيــل، فينصــرف أثــر العقــد إلــى األصيــل ال إليــه. والفضولــي يعمــل باســم رب العمــل ولمصلحتــه، 
فيلزمــه بعملــه إذا توفــرت شــروط معينــة. أمــا المتعهــد عــن الغيــر فيتعاقــد باســمه، وينصــرف أثــر العقــد إليــه ال إلــى غيــره. 

 ) ثانيــاً ( أن يريــد »المتعهــد عــن الغيــر« أن يلــزم نفســه بهــذا التعهــد ال أن يلــزم الغيــر. والتــزام الغيــر إنمــا يأتــي 
ال مــن تعهــد المتعهــد بــل مــن عقــد يبرمــه الغيــر تنفيــذاً لمضمــون التعهــد. ومــن هنــا يبــدو الفــرق بيــن المتعهــد عــن الغيــر 
ــذي  ــد ال ــاً مباشــراً يكســبه مــن ذات العق ــر حق ــد أن ينشــئ للغي ــر يري ــر. فالمشــترط لمصلحــة الغي والمشــترط لمصلحــة الغي
أبرمــه المشــترط، لذلــك يكــون االشــتراط لمصلحــة الغيــر اســتثناًء مــن القاعــدة التــي تقضــي بــأن العقــد ال ينصــرف أثــره 

إلــى الغيــر. 

تنص المادة 1209 من القانون المدني المعدل على ما يأتي:
»يحق للمشترط نفسه إلزام المتعهد تنفيذ التزامه تجاه المنتفع )الغير(«.  

��  المحكمة اإلتحادية العليا - األحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 365 - لسنة 23 قضائية - تاريخ الجلسة 2004-1-20 - مكتب فني 26 - 
رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 122:

» إن مؤدى نص المادة 254/2 -3 من قانون المعامالت المدنية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المنتفع في االشتراط لمصلحة الغير - 
كالمستفيد في وثيقة التأمين الجماعي - له حق مباشر قبل المتعهد بتنفيذ االشتراط بحيث يستطيع أن يطالبه بوفائه ما لم يتفق على خالف ذلك, 

وأنه يجوز أيضا للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع ما لم يتبين من العقد أن المنتفع وحده هو صاحب الحق في ذلك«.

��  Fages B., Droit des obligations, LGDJ-Lextenso, 8e éd., 2018, spéc. no 94.
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

 ) ثالثــاً ( أن يكــون االلتــزام الــذي أخــذه المتعهــد علــى نفســه هــو القيــام بحمــل الغيــر الــذي تعهــد عنــه علــى قبــول 
هــذا التعهــد. فالمتعهــد إذاً يكــون مدينــاً بااللتــزام بعمــل شــيء. أمــا الغيــر فلــو قبــل التعهــد، فيكــون مدينــاً بتنفيــذ مــا جــاء فــي 
 obligation de ( هــذا التعهــد. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن التــزام المتعهــد بحمــل الغيــر علــى قبــول التعهــد هــو التــزام بنتيجــة

    .) obligation de moyen ( وليــس التزامــاً ببــذل عنايــة ) résultat

. استحداث مادة جديدة مخصصة للتعهد عن الغير 15  

كانــت فكــرة التعهــد عــن الغيــر منصوصــاً عليهــا فــي القانــون المدنــي الفرنســي قبــل التعديــل وتحديــداً فــي المــادة 
1120، وهــي مــادة مختصــرة كانــت تنــص علــى أنــه يمكــن التعهــد عــن الغيــر بــأن يقــوم هــذا األخيــر بعمــل؛ ولكــن يلــزم 

ــذ مــا جــاء بالتعهــد��. المتعهــد عــن الغيــر بالتعويــض إذا رفــض الغيــر تنفي

ولكــن وفــي ظــل القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل اســتُحدثت المــادة 1204 التــي كرســت توجــه المحاكــم، إذ أن 
المشــرع كــرس -بالتعديــل األخيــر - أحــكام المحاكــم بصيغــة نــص تشــريعي��. وال بــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى أننــا نؤيــد مــا 
جــاء بــه هــذا القانــون مــن هــذه الناحيــة ولــو أن اإلضافــة كانــت قليلــة أتــت باألســطر األخيــرة منهــا، حيــث جــاء فــي المــادة 
ــر  ــاق(. يعتب ــذ اتف ــرام أو تنفي ــا )إب ــل م ــر ســيقوم بفع ــأن الغي ــد آلخــر ب ــد( أن يتعه ــه يجــوز لشــخص )المتعه ــورة بأن المذك
التــزام المتعهــد بنتيجــة، وتبــرأ ذمتــه مــن كل التــزام إذا قــام الغيــر بتنفيــذ الفعــل محــل التعهــد. وفــي حــال العكــس، يمكــن أن 
يلــزم بالتعويــض عــن الضــرر. أمــا إذا كان محــل التعهــد إبــرام تصــرف قانونــي مــا، يعتبــر التصــرف القانونــي صحيحــاً 
ــي��.  ــرام التصــرف القانون ــو إب ــد أال وه ــل محــل التعه ــر الفع ــذ الغي ــو نف ــا ل ــد فيم ــخ نشــوء التعه ــود لتاري ــي يع ــر رجع بأث
وفــي المثــال المذكــور أعــاله، يعتبــر الشــريك الغائــب قــد وافــق علــى الصفقــة منــذ أن تعهــد أحــد الشــركاء الحاضريــن عنــه 
للمشــتري بأنــه ســيوافق علــى الصفقــة، ولــو كان تاريــخ موافقتــه فعليــاً الحقــاً علــى هــذا التعهــد )وهــذه الفقــرة األخيــرة مــن 

المــادة 1204 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل هــي جديــدة لــم تعرفهــا المــادة 1120 مــن القانــون قبــل تعديلــه(.   

 253 المــادة  تنــص  المعــدل،  الفرنســي  المدنــي  القانــون  مــن   2 ف   1204 المــادة  غــرار  وعلــى 
بأمــر  يلتــزم  الغيــر  يجعــل  بــأن  شــخص  تعهــد  »إذا  أنــه  علــى  اإلماراتــي  المدنيــة  المعامــالت  قانــون  مــن  ف1 
معــه.  تعاقــد  مــن  يعــوض  أن  المتعهــد  علــى  وجــب  يلتــزم  أن  الغيــر  رفــض  فــإذا  بتعهــده  الغيــر  يلــزم   فــال 
ــن  ــرق بي ــه«��. إن الف ــد ب ــذي تعه ــزام ال ــذ االلت ــه بتنفي ــو بنفس ــوم ه ــأن يق ــض ب ــن التعوي ــص م ــك أن يتخل ــع ذل ــوز م ويج

��  L’article 1120 de Code civil avant la réforme dispose:
”Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité contre celui 

qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement”.

��  L’article 1204 de code civil réformé dispose :
”On peut se porter fort en promettant le fait d’un tiers.
Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être 

condamné à des dommages et intérêts.
Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d’un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à 

laquelle le porte-fort a été souscrit”.
تنص المادة 1204 من القانون المدني المعدل على ما يأتي:

»يمكن أن يتعهد شخص آلخر بأن الغير سيقوم بفعل ما.
تبرأ ذمة المتعهد من كل التزام إذا قام الغير بتنفيذ الفعل محل التعهد. وفي حال العكس، يمكن أن يلزم بالتعويض عن الضرر.

إذا كان محل التعهد إبرام تصرف قانوني ما، يعتبر التصرف القانوني صحيحاً بأثر رجعي يعود لتاريخ نشوء التعهد«. 

��  Cass. com., 17 juill. 2001, no 98-10.827, Contrats, conc., consom. 2001, comm. 170, note crit. Leveneur 
L., à propos de la promesse de mise à disposition d’un hélicoptère ; Cass. com., 8 mars 2016, no 14-24.921, 
BRDA 6/16, no 10.

��   المحكمة اإلتحادية العليا - األحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 401 - لسنة 25 قضائية - تاريخ الجلسة 2005-4-25 - مكتب فني 27 - 
رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 866:

»عمال بالمادة 253/1 من قانون المعامالت المدنية االتحادي إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فال يلزم الغير بتعهده فإذا رفض الغير أن 
يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ االلتزام الذي تعهد به 
أي أنه جزاء هذه المسئولية هو دفع تعويض للطرف اآلخر المتعهد له عما أصابه من الضرر جراء رفض الغير لهذا التعهد ويقدر التعويض 
طبقا للقواعد العامة عند توافر الخطأ والضرر وعالقة السببية بينهما وال يمكن إجبار المتعهد على تنفيذ االلتزام الذي كان يراد من الغير أن 

يقبله إال إذا تبين أنه أوفى بهذا االلتزام إلى المتعهد«.
محكمة نقض أبو ظبي - األحكام المدنية والتجارية - الطعن رقم 797 - لسنة 2008 قضائية - تاريخ الجلسة 2009-8-26 - مكتب فني 3 - رقم 

الجزء 2 - رقم الصفحة 1071:
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فتال

�� اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

المادتيــن يكمــن بــأن النــص اإلماراتــي – خالفــاً للنــص الفرنســي - ســمح للمتعهــد بــأن »يتخلــص مــن التعويــض بــأن يقــوم 
ــاً. هــو بنفســه بتنفيــذ االلتــزام الــذي تعهــد بــه«، األمــر الــذي نــراه صواب

أمــا الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 253 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي فهــي تنــص علــى مــا يأتــي: » 2 - أمــا 
إذا قبــل الغيــر هــذا التعهــد، فــإن قبولــه ال ينتــج أثــراً إال مــن وقــت صــدروه، مــا لــم يتبيــن أنــه قصــد صراحــةً أو ضمنــاً أن 
يســتند أثــر هــذا القبــول إلــى الوقــت الــذي صــدر فيــه التعهــد ». هــذه الفقــرة أتــت مخالفــة للمــادة 1204 ف 3 مــن القانــون 
المدنــي الفرنســي المعــدل التــي اعتبــرت أنــه »إذا كان محــل التعهــد إبــرام تصــرف قانونــي مــا، يعتبــر التصــرف القانونــي 
صحيحــاً بأثــر رجعــي يعــود لتاريــخ نشــوء التعهــد«. ونحــن نميــل إلــى النــص اإلماراتــي حقيقــةً إذ أنــه يحتــرم إرادة الغيــر.  

ــد  ــار العق ــا يخــص آث ــي الفرنســي المعــدل فيم ــون المدن ــا القان ــي جــاء به ــات الت ــى الرغــم مــن بعــض اإلضاف عل
بالنســبة للغيــر، إال أنــه بشــكل عــام لــم نالحــظ أن هنــاك تعديــالت جوهريــة بالمقارنــة مــع القانــون المدنــي الفرنســي قبــل 

ــة للنصــوص الســابقة. ــدة مخالف ــاك نصوصــاً جدي ــن، نالحــظ أن هن ــن المتعاقدي ــد بي ــار العق ــل. أمــا فيمــا يخــص آث التعدي

»وكان البين من األوراق ومن عبارات العقد المبرم بين طرفي الخصومة أن الطاعن قد تعهد ببيع القطعة محل النزاع والمملوكة له وإخوانه 
للمطعون ضدها, وتعهد بالحصول على توكيل من إخوانه يخوله تكملة البيع ونقل الملكية, إال أنه وحسب الثابت باألوراق قد فشل في إبراز 

تلك الوكالة وفشل بالتالي في الوفاء بوعده للمطعون ضدها, ومن ثم يكون حقيقة التزامه هو تعهد بإلزام الغير - أي أشقائه - بإكمال إجراءات 
البيع, وقد جرى نص المادة 253 من قانون المعامالت المدنية على أنه إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فال يلزم الغير بتعهده 

فإذا رفض الغير أن يلتزم وجب على المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ 
االلتزام الذي تعهد به. وجاءت المذكرة اإليضاحية لقانون المعامالت المدنية حول تفسير هذا النص أنه إن امتنع الغير عن إجازة التعهد فال 
يترتب على امتناعه هذا أية مسؤولية, ذلك أن التعهد ال يلزم إال المتعهد ذاته ويكون من واجبه تنفيذ التزامه, إما بتعويض العاقد اآلخر الذي 

صدر الوعد لمصلحته وأما بالوفاء عيناً بالتعهد الذي ورد الوعد عليه إذا أمكن دون إلحاق ضرر بالدائن ويستوي في هذا أن يكون التعهد 
متعلقاً بالتزام بنقل حق عيني أو بعمل شيء أو باالمتناع عنه«.



أهم التعديالت التشريعية املتعلقة بأثر العقد بالنسبة إىل الغري  يف القانون املدني الفرنسي املعدل عام 2016  و 2018

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

الخاتمة
في ختام هذه الدراسة، نخرج بعدة نتائج وتوصيات:

ــم  ــون رق ــر 2016، والقان ــخ 10 فبراي ــم 131 لســنة 2016 الصــادر بتاري عــدل المرســوم الفرنســي رق  -1  
2018/287 الصــادر بتاريــخ 20 أبريــل 2018 مســائل جوهريــة تتعلــق بتكويــن العقــد، وآثــاره، ومدتــه 
وحوالتــه، ونتائــج عــدم تنفيــذه، وهــو بشــكل عــام كــرس توجــه القضــاء الفرنســي الــذي بــات فــي اآلونــة 
ــه يفســرها تفســيراً واســعاً لمواكبــة حاجــات المجتمــع وتطــوره.  األخيــرة يخــرج عــن النصــوص أو أقل
ــي، ومــن  ــة اإلمارات ــون المعامــالت المدني ــق مــع قان ــدة ال تتف ــا أن بعــض النصــوص الجدي ــد الحظن وق

ــة وضــرورة األخــذ بهــا. ــة مــدى أهمي ــد الوقــوف عندهــا لمعرف المفي
اعتبــرت الهيئــة العامــة لمحكمــة النقــض الفرنســية أن اإلخــالل بتنفيــذ العقــد أو عــدم تنفيــذه يشــكل فعــالً   -2  
ضــاراً يرتــب المســؤولية التقصيريــة للمتعاقــد تجــاه الغيــر الــذي ليــس طرفــاً بالعقــد، بشــرط توفــر شــروط 

ــي.   المســؤولية األخــرى. وهــذا هــو أيضــاً موقــف المشــرع اإلمارات
التوصية: نوصي باإلبقاء على النص اإلماراتي. 

تنص المادة 1200 من القانون المدني الفرنسي المعدل على ما يلي:  -3  
»-1 على الغير احترام الحالة القانونية التي ينشئها العقد.    

ــة  ــات الواقع ــة إثب ــن جه ــةً م ــد خاص ــئها العق ــي ينش ــة الت ــة القانوني ــك بالحال ــر التمس ــق الغي ــن ح 2- م   
البحــث(. متــن  فــي  ذلــك  معنــى  وشــرحنا  ســبق  )لقــد  القانونيــة« 

هذه المادة لم نر لها مقابالً في قانون المعامالت المدنية اإلماراتي، على الرغم من أهميتها.   
التوصية: ندعو المشرع اإلماراتي إلى سنها في قانون المعامالت المدنية.   

ــك  ــي التمس ــق ف ــر )أي كان( الح ــي الغي ــدل تعط ــي المع ــي الفرنس ــون المدن ــن القان ــادة 1201 م إن الم  -4  
بالعقــد المســتتر )فقــط العقــد المســتتر(، إذ يمكــن ألي صاحــب صفــة ومصلحــة التمســك بالعقــد المســتتر؛ 
أمــا قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي فهــو يُقصــر ذلــك علــى دائنــي المتعاقديــن والخلــف الخــاص 
إذا كانــوا حســني النيــة، والذيــن يمكنهــم -خالفــاً للقانــون المدنــي الفرنســي المعــدل - أن يختــاروا التمســك 

ــك.  ــد المســتتر إذا أرادوا ذل ــدالً مــن العق ــد الصــوري )الظاهــر( ب بالعق
نــرى أن نــص المــادة 1201 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل أفضــل مــن نــص المــادة 394 مــن    

البحــث.  التــي أوردناهــا فــي متــن  المدنيــة اإلماراتــي لألســباب  المعامــالت  قانــون 
ــح  ــة لتصب ــالت المدني ــون المعام ــن قان ــادة 394 م ــل الم ــي بتعدي ــرع اإلمارات ــي المش ــة: نوص التوصي   

المعــدل. الفرنســي  المدنــي  القانــون  مــن   1201 للمــادة  مطابقــةً 
ــة  ــتراط لمصلح ــم »االش ــوراً ينظ ــاً ومتط ــاً خاص ــدل نظام ــي المع ــي الفرنس ــون المدن ــتحدث القان أ- اس  -5  
الغيــر« وذلــك فــي المــواد 1205 إلــى 1209. فبعــد أن كانــت هــذه المســألة تنظمهــا مــادة واحــدة ضيقــة 
النطــاق فــي القانــون قبــل التعديــل، أصبــح هنــاك خمــس مــواد تتناولــه بالتفصيــل وبنطــاق أوســع. ونتيجــة 
تعديــل القانــون المدنــي الفرنســي، أصبــح المبــدأ هــو »صحــة االشــتراط لمصلحــة الغيــر«، بعــد أن كان 
ــة اإلماراتــي.    ــل. وهــذا منســجم مــع قانــون المعامــالت المدني ــل التعدي االســتثناء فــي ظــل المــادة 1121 قب
ب- اعتبــرت المــادة 1206 )ف3( مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل أن االشــتراط لمصلحــة الغيــر    
يصبــح غيــر قابــل للرجــوع عنــه بمجــرد وصــول قبــول المنتفــع إلــى المشــترط أو المتعهــد. أمــا المــادة 
255 ف 1 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي فهــي تنــص علــى مــا يأتــي: »يجــوز للمشــترط دون 
دائنيــه أو ورثتــه أن ينقــض المشــارطة قبــل أن يعلــن المنتفــع إلــى المتعهــد أو إلــى المشــترط رغبتــه فــي 

االســتفادة منهــا مــا لــم يكــن ذلــك مخالفــاً لمــا يقتضيــه العقــد«. 
التوصيــة: نوصــي بتعديــل المــادة 255 ف 1 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي واســتخدام عبــارة    
»وصــول قبــول المنتفــع« بــدالً مــن عبــارة »إعــالن المنتفــع« ألنهــا أكثــر دقــة، وألنهــا أكثــر انســجاماً 
مــع المــادة 142 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة التــي تبنــت نظريــة وصــول القبــول فــي حــال التعاقــد بيــن 

غائبيــن.
ــن  ــوع ع ــن الرج ــترط م ــة المش ــادة 255 ف 1( ورث ــي )الم ــة اإلمارات ــالت المدني ــون المعام ــع قان من  -6  
االشــتراط لمصلحــة الغيــر، فــي حيــن أن المشــرع الفرنســي أجــاز لهــم ذلــك فــي حــال وفــاة المشــترط 
وفقــاً للمــادة 1207 مــن القانــون المدنــي المعــدل. نــرى أن المشــرع الفرنســي كان موفقــاً فــي ذلــك أكثــر 

ــي. ــرع اإلمارات ــن المش م
التوصيــة: نوصــي بتعديــل النــص اإلماراتــي ليســمح لورثــة المشــترط الرجــوع عــن االشــتراط لمصلحــة    

الغيــر فــي حــال وفاتــه، ولكــن ضمــن الضوابــط المنصــوص عليهــا فــي المــادة.
علــق المشــرع اإلماراتــي حــق المشــترط فــي الرجــوع عــن االشــتراط لمصلحــة الغيــر علــى أال يكــون   -7  
ــق الرجــوع عــن االشــتراط لمصلحــة  ــم يعل ــد. أمــا المشــرع الفرنســي فل ــه العق ــاً لمــا يقتضي ــك مخالف ذل
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الغيــر علــى ذلــك. نــرى أن المشــرع اإلماراتــي يعــول علــى إرادة الطرفيــن، وبالتالــي كان موفقــاً فــي ذلــك 
ــر مــن المشــرع الفرنســي. أكث

التوصية: نوصي باإلبقاء على النص اإلماراتي.    
بحســب المــادة 1207 - الفقــرة الثالثــة مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل، ينتج الرجوع عن االشــتراط   -8  
لمصلحــة الغيــر أثــره بمجــرد علــم المنتفــع أو المتعهــد بــه. ولكــن فــي حــال تــم الرجــوع بموجــب وصيــة، 
ينتــج الرجــوع أثــره منــذ لحظــة الوفــاة )المــادة 1207 - الفقــرة الرابعــة مــن القانــون المدنــي الفرنســي 

المعــدل(. 
هــذه المــادة ال مثيــل لهــا فــي قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي الــذي لــم يحــدد متــى ينتــج الرجــوع    

عــن االشــتراط لمصلحــة الغيــر أثــره.
التوصية: نوصي بإضافة مادة مشابهة إلى قانون المعامالت المدنية اإلماراتي.   

عالجــت المــادة 1208 مــن القانــون المدنــي الفرنســي المعــدل مســألة قبــول االشــتراط لمصلحــة الغيــر،   -9  
حيــث نصــت علــى مــا يأتــي: » يمكــن أن يصــدر القبــول مــن المنتفــع، أو مــن ورثتــه بعــد وفاتــه. يمكــن 
أيضــاً أن يكــون صريحــاً أو ضمنيــاً. كمــا يمكــن أن يحصــل حتــى بعــد وفــاة المشــترط أو المتعهــد ». هــذه 

المــادة ال مثيــل لهــا فــي قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي.
التوصية: نوصي بإضافة مادة مشابهة إلى قانون المعامالت المدنية اإلماراتي.   

ــد  ــزام المتعه ــي إل ــى حــق المشــترط ف ــدل عل ــي الفرنســي المع ــون المدن ــن القان ــادة 1209 م ــدت الم أك  -10  
بتنفيــذ التزامــه تجــاه المنتفــع )الغيــر(. وقــد جــاءت هــذه المــادة منســجمة مــع المــادة 254 ف3 مــن قانــون 
المعامــالت المدنيــة التــي تنــص علــى أنــه »يجــوز أيضــاً للمشــترط أن يطالــب بتنفيــذ مــا اشــترط لمصلحــة 
المنتفــع إال إذا تبيــن مــن العقــد أن المنتفــع وحــده هــو صاحــب الحــق فــي ذلــك«، إال أن هــذه المــادة األخيرة 
أضافــت الجملــة اآلتيــة: »إال إذا تبيــن مــن العقــد أن المنتفــع وحــده هــو صاحــب الحــق فــي ذلــك«، األمــر 

الــذي نــراه صوابــاً ألن العقــد شــريعة المتعاقديــن.
التوصية: نوصي باإلبقاء على النص اإلماراتي.   

تنــص المــادة 252 مــن قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي علــى مــا يأتــي: »ال يرتــب العقــد شــيئاً فــي    -11
ذمــة الغيــر ولكــن يجــوز أن يكســبه حقــاً«. وال بــد مــن اإلشــارة هنــا إلــى أن صياغــة المــادة 252 مــن 
قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي وال ســيما اســتعمال مصطلــح »شــيئاً« لــم يكــن موفقــاً، حيــث كان 

ــح »التزامــاً« كمــا فعــل المشــرع المصــري. مــن األفضــل اســتعمال مصطل
التوصية: نوصي باستخدام مصطلح »التزاماً« بدالً من مصطلح »شيئاً«.   

خالفــاً للقانــون المدنــي الفرنســي المعــدل، ســمح قانــون المعامــالت المدنيــة اإلماراتــي للمتعهــد عــن الغيــر   -12  
بــأن »يتخلــص مــن التعويــض بــأن يقــوم هــو بنفســه بتنفيــذ االلتــزام الــذي تعهــد بــه«، األمــر الــذي نــراه 

صوابــاً.
التوصية: نوصي باإلبقاء على النص اإلماراتي.   
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ملخص البحث:

ــية  ــزة التنافس ــق المي ــي تحقي ــط األزرق ف ــتراتيجية المحي ــاد اس ــق أبع ــر تطبي ــى أث ــرف عل ــى التع ــة إل ــذه الدراس ــدف ه ته
فــي كليــة فلســطين التقنيــة – ديــر البلــح. وقــد اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي فــي تطبيــق هــذه الدراســة، وتــم 
ــا، واســتخدم الباحــث أســلوب  ــغ عددهــم )157( موظفً ــار مجتمــع الدراســة مــن جميــع العامليــن فــي الكليــة، حيــث يبل اختي
ــم  ــث ت ــات، حي المســح الشــامل نظــًرا لصغــر حجــم مجتمــع الدراســة، كمــا اســتخدمت االســتبانة كأداة رئيســة لجمــع البيان
توزيــع )157( اســتبانة علــى المبحوثيــن )مجتمــع الدراســة(، وتــم اســترداد )130( اســتبانة أي بنســبة )%82.8(. وتوصلــت 
الدراســة إلــى أن واقــع تطبيــق اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي كليــة فلســطين التقنيــة جــاء بدرجــة كبيــرة وبــوزن نســبي 
)%71.57(، وكذلــك فــإن مســتوى الميــزة التنافســية جــاء بدرجــة كبيــرة وبــوزن نســبي )%71.97(. كمــا توجــد عالقــة ذات 
داللــة إحصائيــة بيــن أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق )االســتبعاد، التقليــص، الزيــادة، االبتــكار( وتحقيــق الميــزة التنافســية 
)الكلفــة، الجــودة، ســرعة االســتجابة، اإلبــداع( فــي كليــة فلســطين التقنيــة، حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط )0.756(. كمــا يوجــد 
أثــر ذو داللــة إحصائيــة بيــن أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق )الزيــادة، واالبتــكار( وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة 
فلســطين التقنيــة، وتبيــن أن باقــي المتغيــرات تأثيرهــا ضعيــف. وأوصــت الدراســة ضــرورة تعزيــز دور اســتراتيجية المحيــط 
األزرق بأبعادهــا، واســتمرارية العمــل بهــا مــن قبــل الكليــة المبحوثــة وعلــى نحــو أفضــل. كمــا ينبغــي علــى الكليــات التــي 
تعتــزم تطبيــق اســتراتيجية المحيــط األزرق األخــذ بعيــن االعتبــار األبعــاد األربعــة الخاصــة بهــذه االســتراتيجية وتكيّفهــا مــع 

واقــع البيئــة المتغيــرة للكليــات. 

الكلمات الدالة: استراتيجية المحيط األزرق؛ الميزة التنافسية؛ كلية فلسطين التقنية.
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Abstract:

This study aimed to identify the effect of applying the dimensions of the Blue Ocean strategy in 
achieving competitive advantage in Palestine Technical College - Deir Al-Balah. The researcher 
used the descriptive analytical method on the study population of )157( employees that was 
chosen from all the college employees. Due to the small study sample, the comprehensive 
survey method was used; the questionnaire was used as the main tool to collect data.  From the 
)157( questionnaires that were distributed on the study population; )130( questionnaires were 
returned, i.e. )82.8%(. The study revealed that the extend of applying the Blue Ocean strategy 
in Palestine Technical College was wide and with a relative weight of )71.57%(. Also the level 
of competitive advantage was high; with a relative weight of )71.97%(. There is also a statistically 
significant relationship between the dimensions of the blue ocean strategy )exclusion, reduction, 
increase, innovation( and achieving competitive advantage )cost, quality, response speed, 
innovation( in Palestine Technical College, where the correlation coefficient reached )0.756(. 
The study also revealed that there is a statistical significance effect between the dimensions of 
the Blue Ocean strategy )increase and innovation( and the achievement of competitive advantage 
in Palestine Technical College, while the rest of the variables turned out to be weak. The study 
recommended the necessity of enhancing the role of the Blue Ocean strategy in its dimensions, 
and the continuity of its implementation by the researched college. Colleges that intend to 
implement the Blue Ocean Strategy should take into consideration the four dimensions of this 
strategy and adapt them to the changing environment of the colleges.

Key Words: Blue Ocean Strategy; Competitive Advantage; Palestine Technical College.
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المقدمة:        

        عندمــا ننظــر إلــى التطــورات المتالحقــة فــي عصــر التكنولوجيــا نــرى اشــتداد المنافســة بيــن المنظمــات، حتــى بــات 
البقــاء والتكيــف والنمــو أهــداف اســتراتيجية لنجــاح هــذه المنظمــات، وانطالقــاً مــن ذلــك؛ أصبحــت المنافســة ســمة العصــر، 
وباتــت معظــم المنظمــات تبحــث عــن اســتراتيجيات عمــل مبتكــرة بعيــدة عــن االســتراتيجيات التقليديــة كــي تســاعدها فــي 

البقــاء واالســتمرار والنمــو.

ــد مــن االســتراتيجيات الحديثــة فــي اآلونــة األخيــرة، ولعــل أحدثهــا هــي اســتراتيجية المحيــط  وقــد ظهــرت العدي
ــى  ــدة لإلبحــار إل ــر، وهــي فرصــة جدي ــر والتطوي ــي تبحــث عــن التغيي ــل المنظمــات الت ــم اكتشــافها مــن قب ــي ت األزرق الت
المحيطــات الزرقــاء التــي لــم يتــم اكتشــافها أو التعــرف عليهــا بعــد، ولــم تدخــل إلــى ســوق المنافســة الشرســة )طالــب والبنــاء، 

 .)11 :2012

وتُعــد اســتراتيجية المحيــط األزرق )Concept of Blue Ocean( أســلوباً أمثــل لمواجهــة تلــك المنافســة الشرســة 
التــي قــد تصــل إلــى حــد الصراعــات الدمويــة عبــر خلــق مســاحة مــن الســوق ال منــازع أو منافــس فيهــا – صافيــة زرقــاء- 
أمــام المنظمــة، وبعيــدًا عــن تلــك الصراعــات مــن خــالل التركيــز علــى قيمهــا، فــي ســبيل إبعــاد المنافســين عــن حصتهــا 
ــن  ــل المنافســين اآلخري ــن قِبَ ــا م ــم توفيره ــم يت ــم ل ــع اســتثنائية له ــق مناف ــق خل ــاظ بالمســتفيدين عــن طري الســوقية واالحتف

ــودي، 2013: 91(. )حم

ــداع  ــي لإلب ــدر الحقيق ــا المص ــا، بوصفه ــتراتيجية ذاته ــة االس ــى الحرك ــط األزرق عل ــتراتيجية المحي ــز اس وترك
واالبتــكار، خالفـًـا لمــا هــو عليــه النهــج االســتراتيجي التقليــدي الــذي يركــز علــى المنظمــة بوصفهــا مصــدر التميــز، ولذلــك 
ــز، وهــي تشــمل مجموعــة  ــل مصــدر األداء المتمي ــط األزرق تمث ــي ظــل اســتراتيجية المحي ــة االســتراتيجية ف ــإن الحرك ف
األنشــطة والقــرارات اإلداريــة التــي تهــدف إلــى بلــورة وتحســين ذلــك األداء واســتحداث مشــروع أعمــال كبيــر يُســاهم فــي 
صناعــة محيــط أزرق جديــد، األمــر الــذي أدى إلــى ظهــور مجــاالت جديــدة فــي األســواق، لهــا القــدرة علــى توليــد ابتــكارات 
ومســاحات جديــدة فيهــا، وهــو مــا نجحــت فــي إثباتــه منظمــات أعمــال مختلفــة مثــل شــركة )General Motors(، وشــركة 
 ,Zook( ــدة للمســتفيدين ــكار قيمــة جدي ــي ابت ــا ف ــي نجاحه ــرة للمشــاعر واألحاســيس، وبالتال ــاج ســيارات مثي )Ford( إلنت

.)26 :2004

وتُعــد الميــزة التنافســية )Competitive Advantage( القــوة األساســية لمواجهــة تحديــات األســواق والمنظمــات 
المنافســة، وذلــك عبــر قيــام المنظمــة بتنميــة قدراتهــا التنافســية فــي تلبيــة احتياجــات المســتفيدين فــي المســتقبل مــن خــالل 
ــار  ــرة بشــكل مناســب، وهــي معي ــرص المتغي ــع الف ــف م ــن التكيي ــا م ــدرات تمكنه ــارات بصــورة مق ــات والمه ــق التقني خل
لتحديــد المنظمــات الناجحــة تلــك التــي تتميــز بإيجــاد نمــاذج جديــدة متطــورة متفــردة يصعــب تقليدهــا ألنهــا متيقنــة مــن إن 

النمــاذج الكالســيكية قــد أصبحــت معروفــة، وأن المنافســين علــى علــم بهــا )البياتــي وســعيد، 2016: 138(.

وتمثــل الميــزة التنافســية للمنظمــات القاعــدة األساســية التــي يرتكــز عليهــا أدائهــا، ومــن الصعــب أن تمتلــك منظمات 
األعمــال ســبقاً تنافســياً فــي جميــع مجــاالت العمــل قياســاً بالمنافســين اآلخريــن نظــراً لمحدوديــة مــوارد المنظمــة، وهيكلهــا 
التنظيمــي، وثقافتهــا واســتراتيجياتها. إال أن الميــزة التنافســية تعتبــر مفتــاح نجــاح المنظمــات بشــكل عــام )األيوبــي، 2014: 

.)118

ويعتبــر التعليــم التقنــي أحــد ركائــز التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة األساســية، ويُعــد أساســاً مــن أســس تطــور 
المجتمعــات ورقيهــا، وهــو أحــد روافــد المــوارد البشــرية المدربــة والمؤهلــة القــادرة علــى الســير قدماً فــي تنميــة المجتمعات، 

وفقــاً للحاجــات المتغيــرة لســوق العمــل والمجتمــع )حمــدان والشــويخ، 2009: 2(.

وتحتــاج كليــة فلســطين التقنيــة أن تنافــس بكفــاءة فــي الســوق حتــى تســتطيع أن تتميــز بجــودة خدماتهــا التعليميــة 
التقنيــة لتضمــن رضــا ووالء المســتفيدين، كمــا أن الثقافــة الداخليــة القويــة التــي تقــدر وتحتــرم المســتفيدين يمكــن أن تســاهم 
فــي تحســين دافعيــة العامليــن فيهــا، وبنــاء الــوالء لديهــم، والوصــول لــألداء المرتفــع لتحقيــق التميــز، وبنــاء ميــزة تنافســية 

تعليميــة.

إن تبنــي اســتراتيجية حديثــة كاســتراتيجية المحيــط األزرق فــي كليــة فلســطين التقنيــة يُعــد أمــراً مهمــاً وجوهريــاً 
لتميــز أدائهــا، ولتصبــح أكثــر منافســة مــع منافســيها فــي ســوق العمــل باعتبارهــا مــن المؤسســات التعليميــة التقنيــة التــي 
تضطلــع بــدور مهــم فــي المجتمــع بحكــم عملهــا وطبيعــة وظائفهــا التــي تقــدم مجموعــة متنوعــة مــن التخصصــات العلميــة 

والتقنيــة المتميــزة التــي ال تتوافــر فــي كثيــر مــن الكليــات التقنيــة المنافســة.



األيوبي

�� اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

لذلــك جــاء هــذا الجهــد المتواضــع فــي هــذه الدراســة كــي يُســلط الضــوء علــى اســتراتيجية المحيــط األزرق كمدخــل 
لتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة – ديــر البلــح.

المبحث األول: )اإلطار العام للدراسة والدراسات السابقة(

أواًل: مشكلة الدراسة وتساؤالتها:        

ــه والبحــث عــن األســواق والمســتفيدين الجــدد  ــد من ــة المتناظــرة الب ــات التقني ــة التنافــس بيــن الكلي أصبحــت عملي
هــدف اســتراتيجي تنشــده وتســعى إليــه الكليــات التقنيــة جميعهــا، خاصــة بعــد التحــوالت والتغيــرات المتســارعة فــي عالــم 
االتصــال وتكنولوجيــا المعلومــات، وســهولة انتقــال الخدمــات التعليميــة مــن بلــد آلخــر؛ لــذا حتــم علــى هــذه الكليــات البحــث 
ــذه  ــن ه ــتفيدين، وم ــن المس ــيها م ــى منافس ــوقية عل ــا الس ــادة حصته ــوذ وزي ــوة والنف ــبها الق ــة تُكس ــتراتيجيات معين ــن اس ع
ــزة  ــق المي ــا تحقي ــرض منه ــية الغ ــتراتيجية تنافس ــتخدامها كاس ــم اس ــث ت ــط األزرق، حي ــتراتيجية المحي ــتراتيجيات اس االس

ــة. ــة فلســطين التقني التنافســية لكلي

ــي  ــن مشــكلة الدراســة، والت ــزز م ــن أن تع ــن الممك ــي م ــر الت ــام الباحــث بدراســة بعــض الظواه ــي إطــار قي وف
تمثــل دعًمــا وتوضيًحــا ألســباب القيــام بهــذه الدراســة، فقــد قــام الباحــث بإعــداد دراســة استكشــافية مبدئيــة حــول موضــوع 
الدراســة فــي كليــة فلســطين التقنيــة – ديــر البلــح، حيــث وزع الباحــث عــدد )20( اســتبانة علــى العامليــن فــي الكليــة المبحوثــة 
مــن جميــع المســتويات اإلداريــة، وتــم االعتمــاد علــى الدراســات الســابقة فــي إعــداد االســتبانة، وقــد اســتُردت االســتبانات 
جميعهــا، وكانــت أهــم نتائجهــا أن مــا نســبته )%60.6( مــن أفــراد العينــة االستكشــافية يــرون أن مســتوى الميــزة التنافســية 
ــة إلــى وجــود قصــور فــي وضــع معاييــر لمعرفــة كفــاءة أعمــال الكليــة، كمــا ال  فــي كليــة فلســطين التقنيــة متوســًطا. إضافً
تُســخر الكليــة البحــث والتطويــر لتحديــث عملياتهــا الخدميــة للوصــول إلــى غاياتهــا بأقــل تكلفــة بشــكل مناســب، وال يوجــد 
لــدى  إدارة الكليــة توجــه واضــح  للعمــل مــن أجــل الحصــول علــى جوائــز اإلبــداع والجــودة والتميــز. وبنــاًء علــى مــا تقــدم؛ 

فإنــه يمكــن للباحــث صياغــة مشــكلة الدراســة مــن خــالل الســؤال الرئيــس التالــي:

ما أثر تطبيق أبعاد استراتيجية المحيط األزرق في تحقيق الميزة التنافسية في كلية فلسطين التقنية؟   

وينبثق من السؤال الرئيس عدة تساؤالت فرعية هي:

مــا واقــع تطبيــق أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق )االســتبعاد، التقليــص، الزيــادة، االبتــكار( فــي . 1
كليــة فلســطين التقنية؟

ــداع( فــي . 2 مــا مســتوى تطبيــق أبعــاد الميــزة التنافســية )الكلفــة، الجــودة، ســرعة االســتجابة، اإلب
كليــة فلســطين التقنيــة؟

ــة . 3 ــي كلي ــزة التنافســية ف ــق المي ــط األزرق وتحقي ــن أبعــاد اســتراتيجية المحي ــة بي هــل توجــد عالق
ــة؟ فلســطين التقني

ــة . 4 ــي كلي ــية ف ــزة التنافس ــق المي ــى تحقي ــط األزرق عل ــتراتيجية المحي ــاد اس ــر ألبع ــد أث ــل يوج ه
ــة؟ ــطين التقني فلس

هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عند مســتوى معنويــة )α( ≤ 0.05 فــي اســتجابة المبحوثين . 5
ــة  ــة فلســطين التقني ــي كلي ــزة التنافســية ف ــق المي ــط األزرق وتحقي ــاد اســتراتيجية المحي حــول أبع
باختــالف خصائصهــم الشــخصية )النــوع، المؤهــل العلمــي، المســمى الوظيفــي، ســنوات الخدمــة(؟

 



اسرتاتيجية احمليط األزرق كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

ثانيًا: أهداف الدراسة: 
تهدف الدراسة إلى تحقيق مجموعة من األهداف وهي:   

التعرف إلى واقع تطبيق أبعاد استراتيجية المحيط األزرق في كلية فلسطين التقنية.. 1

بيان مستوى تطبيق أبعاد الميزة التنافسية في كلية فلسطين التقنية.. 2

ــزة . 3 ــق المي ــط األزرق وتحقي ــتراتيجية المحي ــق اس ــاد تطبي ــن أبع ــة بي ــة العالق ــن طبيع الكشــف ع
ــة. ــة فلســطين التقني ــي كلي التنافســية ف

ــة فلســطين . 4 ــد أثــر أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي تحقيــق الميــزة التنافســية فــي كلي تحدي
التقنيــة.

ــق . 5 ــط األزرق وتحقي ــتراتيجية المحي ــاد اس ــول أبع ــن ح ــتجابات المبحوثي ــي اس ــروق ف ــة الف معرف
ــة باختــالف خصائصهــم الشــخصية )النــوع، المؤهــل  ــة فلســطين التقني ــزة التنافســية فــي كلي المي

ــة(. ــي، ســنوات الخدم ــي، المســمى الوظيف العلم

ــة . 6 ــز معرف ــة لتعزي ــة بعام ــات التقني ــة بخاصــة والكلي ــة فلســطين التقني ــات إلدارة كلي ــم توصي تقدي
ــزة التنافســية. ــط األزرق والمي ــاد اســتراتيجية المحي ــن أبع ــر بي ــة واألث العالق

ثالثًا: أهمية الدراسة: 
تتمثل أهمية الدراسة من خالل بيان ما يلي:

األهمية العلمية )النظرية(:. 1

ــو  ــث وه ــر اإلداري الحدي ــل الفك ــن مداخ ــل م ــى مدخ ــوء عل ــة الض ــلط الدراس تس  ●  
اســتراتيجية المحيــط األزرق وأثــره فــي واقــع المؤسســات التعليميــة الفلســطينية عامــة 

خاصــة. التقنيــة  والكليــات 

ــق  ــي مجــال تطبي ــات ف ــات ومعلوم ــن والدارســين بيان ــر للباحثي ــد الدراســة وتوف تفي  ●  
وتوصيــات.  نتائــج  مــن  إليــه  تتوصــل  مــا  خــالل  مــن  األزرق  المحيــط  اســتراتيجية 

2. األهمية العملية )التطبيقية(:  

تكمــن أهميــة الدراســة فــي مــدى تطبيــق التوصيــات التــي تخــرج بهــا والتــي قــد تفيــد   ●  
عــام. بشــكل  المنافســة  التقنيــة  والكليــات  خــاص  بشــكل  التقنيــة  فلســطين  كليــة  إدارة 

ــتراتيجية  ــاد اس ــق أبع ــر تطبي ــة أث ــي معرف ــة ف ــات التقني ــة الكلي ــد الدراس ــن أن تفي يمك  ●  
ــي هــذا  ــا ف ــة له ــات عملي ــدم توصي ــزة التنافســية، وتق ــق المي ــي تحقي ــط األزرق ف المحي

المجــال.

مــن الممكــن أن تقــدم الدراســة الحاليــة لــإلدارات العليــا والجهــات المســؤولة فــي الكليــات   ●  
ــي  ــط األزرق الت ــق اســتراتيجية المحي ــام بتطبي ــة االهتم ــان أهمي ــات لبي ــة المعلوم التقني
بدورهــا قــد تســاهم فــي تحقيــق الميــزة التنافســية في العمــل، واســتخراج الطاقــات الكامنة 
ــام  ــع الع ــق النف ــى تحقي ــدوره عل ــذي ينعكــس ب ــة، وال ــات التقني ــي الكلي ــن ف ــدى العاملي ل
للكليــات والتقــدم والمنافســة فــي المجــال اإلداري، وكذلــك القيــام بواجباتهــم وخدماتهــم 

ــع بشــكل أفضــل. ــاه المجتم تج
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رابعًا: فرضيات الدراسة:
تسعى الدراسة إلى اختبار صحة الفرضيات التالية:

الفرضيــة األولــى: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )α( ≤ 0.05 بيــن أبعــاد اســتراتيجية المحيــط 
األزرق )االســتبعاد، التقليــص، الزيــادة، االبتــكار( وتحقيــق الميــزة التنافســية )الكلفــة، الجــودة، ســرعة االســتجابة، اإلبــداع( 

فــي كليــة فلســطين التقنيــة.

ــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )α( ≤ 0.05 ألبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق  ــة الثانيــة: يوجــد أثــر ذو دالل الفرضي
)االســتبعاد، التقليــص، الزيــادة، االبتــكار( علــى تحقيــق الميــزة التنافســية )الكلفــة، الجــودة، ســرعة االســتجابة، اإلبــداع( فــي 

كليــة فلســطين التقنيــة.

الفرضيــة الثالثــة: يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )α( ≤ 0.05 فــي اســتجابة المبحوثيــن حــول أبعــاد 
اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة باختــالف خصائصهــم الشــخصية )النــوع، 

المؤهــل العلمــي، المســمى الوظيفــي، ســنوات الخدمــة(.

خامًسا: أنموذج الدراسة: 
اعتمد الباحث في بناء أنموذج الدراسة على:

ــتراتيجية  ــرات اس ــد متغي ــي تحدي ــث ف ــد الباح ــط األزرق( اعتم ــتراتيجية المحي ــتقل: )اس ــر المس المتغي  ●  
 Kim & المحيــط األزرق علــى مــا أورده كل مــن )أبــو يوســف، 2019؛ قاســمي ودخــان، 2017؛

االبتــكار(.  الزيــادة،  التقليــص،  )االســتبعاد،  وهــي   )2005  ,Mauborgne

المتغيــر التابــع )الميــزة التنافســية( اعتمــد الباحــث فــي مــا يتعلــق بمتغيــر الميــزة التنافســية علــى مــا أورده   ●  
كل مــن )الحورانــي، 2017؛ البياتــي وســعيد، 2016؛ األيوبــي، 2014، العطــار، 2010( وهــي )الكلفــة، 

الجــودة، ســرعة االســتجابة، اإلبــداع(.

المتغيــرات الشــخصية: وهــي تلــك المغيــرات الخاصــة بالبيانــات الشــخصية للمبحوثيــن، وقــد تــم تحديدهــا   ●  
ــة(. ــنوات الخدم ــي، س ــمى الوظيف ــي، المس ــل العلم ــوع، المؤه ــي: )الن كالتال

والشكل رقم )1( يمثل األنموذج الفرضي للدراسة.

الشكل )1(: يوضح أنموذج الـدراسـة
المصدر: األنموذج الفرضي المقترح للدراسة ُجرد بواسطة الباحث استنادًا إلى الدراسات السابقة.

المتغير المستقل
"استراتيجية المحيط األزرق"

االستبعاد.
التقليص.
الزيادة

االبتكار.

المتغير الشخصية
النوع، المؤهل العلمي، المسمى الوظيفي، سنوات الخدمة

المتغير التابع
"الميزة التنافسية"

الكلفة.
الجودة.

سرعة االستجابة.
اإلبداع.



اسرتاتيجية احمليط األزرق كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

سادًسا: حدود الدراسة: 

تكون نطاق الدراسة على النحو التالي:

●  الحد الموضوعي: اقتصر البحث على دراسة دور استراتيجية المحيط األزرق في تحقيق الميزة التنافسية.

●  الحد البشري: اقتصرت الدراسة على العاملين جميعهم  في كلية فلسطين التقنية – دير البلح.

●  الحد الزمني: تم إجراء هذه الدراسة خالل العام 2019/2020م.

●  الحد المؤسساتي: أُجريت الدراسة في كلية فلسطين التقنية – دير البلح.

سابعًا: مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية: 

تحقيقًا ألغراض الدراسة، تم تعريف المصطلحات التالية:  

●  استراتيجية المحيط األزرق اصطالًحا: 

»آليــه لإلبــداع واالبتــكار فــي تقديــم الســلع والخدمــات علــى الرغــم مــن المنافســة الشرســة في عالــم اليــوم المنظور« 
)العديلي، 2009: 2(.

أمــا التعريــف اإلجرائــي لمفهــوم اســتراتيجية المحيــط األزرق: ســعي الكليــة لفهــم حاجــات ورغبــات المســتفيدين، 
ــاض  ــز وانخف ــن التماي ــة بي ــم، تكســر قاعــدة المبادل ــدة له ــة جدي ــة مضاف ــق قيم ــم اســتراتيجية لخل ــم تصمي ومــن ث

التكلفــة، ويعبــر عنهــا بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا المبحــوث علــى االســتبانة مــن الفقــرة )20-1(.

●  الميزة التنافسية اصطالًحا: 

”قــدرة المنظمــة علــى تقديــم قيمــة متفوقــة للعمــالء، والتــي تعطــي المنظمــة تفوقـًـا نوعيـًـا وأفضليــة علــى المنافســين 
وبالتالــي تتيــح لهــا تحقيــق نتائــج أداء عاليــة« )الغالبــي وإدريــس، 2009: 309(. 

ــة  ــن العملي ــا م ــين مخرجاته ــا لتحس ــة لوظائفه ــم الكلي ــية: تعظي ــزة التنافس ــوم المي ــي لمفه ــف اإلجرائ ــا التعري أم
التعليميــة التعلميــة والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع مقارنــة بمنافســيها وصــواًل إلــى تميزهــا فــي تقديــم الخدمــات 

ــرة )40-21(. ــى االســتبانة مــن الفق ــي يحصــل عليهــا المبحــوث عل ــر عنهــا بالدرجــة الت ــة، ويعب التعليمي

● كلية فلسطين التقنية: 

كليــة فلســطين التقنيــة كليــة جامعيــة تأسســت عــام 1992م. ومــن منطلــق ســعي إدارة الكليــة نحــو مواكبــة التطــور 
العلمــي والتكنولوجــي قامــت الكليــة بافتتــاح برامــج البكالوريــوس والدبلــوم، حيــث افتتحــت الكليــة )8( تخصصــات 
بكالوريــوس متنوعــة باإلضافــة لـــ )16( تخصــص دبلــوم، وتتمثــل رســالة الكليــة بتقديــم برامــج تقنيــة وأكاديميــة 
ــة  ــي لخدم ــات والبحــث العلم ــا المعلوم ــف تكنولوجي ــة وتوظي ــة مؤهل ــي إعــداد مخرجــات وطني ــاهم ف ــزة تُس ممي

المجتمــع وبنائــه مــن أجــل الرفعــة والتطــور )كليــة فلســطين التقنيــة، 2019: 3-2(. 

ثامنًا: الدراسات السابقة:

دراســة )أبــو يوســف، 2019(: هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي . 1
تحقيــق جــودة الخدمــات التمويليــة فــي البنــوك اإلســالمية العاملــة فــي فلســطين، وقــد اســتخدمت الدراســة 
ــل  ــي قســم التموي ــون ف ــا يعمل ــن )220( موظفً ــع الدراســة م ــون مجتم ــي، وتك ــي التحليل ــج الوصف المنه
بالبنــك اإلســالمي الفلســطيني، والبنــك اإلســالمي العربــي، وقــد اختيــرت عينــة عشــوائية منتظمــة بلــغ 
عددهــا )140( موظفـًـا، واســتخدمت االســتبانة لجمــع البيانــات، وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن 
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النتائــج أهمهــا: يوجــد أثــر ألبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق علــى جــودة الخدمــات التمويليــة، حيــث أن 
األبعــاد فســرت )%58( مــن التبايــن الكلــي فــي جــودة الخدمــات التمويليــة.

ــط . 2 ــتراتيجية المحي ــرات اس ــر مؤش ــدى توف ــة م ــى معرف ــة إل ــت الدراس ــح، 2019(: هدف ــة )صال دراس
األزرق فــي الشــركة العامــة لصناعــة األدويــة والمســتلزمات الطبيــة ســامراء فــي العراق، وقد اســتخدمت 
الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتمثــل مجتمــع الدراســة فــي )50( فــردًا مــن قيــادات اإلدارة العليــا، 
ــتخدمت  ــح، واس ــل صحي ــع تمثي ــوا المجتم ــردًا ليمثل ــي )40( ف ــة ف ــوائية متمثل ــة عش ــرت عين ــد اختي وق
االســتبانة لجمــع البيانــات، وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: تتوافــر مؤشــرات 
اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي الشــركة المبحوثــة بنســب متفاوتــة، حيــث كانــت األبعــاد أكثــر قيمــة هــي 

الزيــادة واالبتــكار، والتــي مثلــت أســاس بنــاء اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي الشــركة.

ــي . 3 ــي تبن ــة ف ــة الذكي ــاد المنظم ــى دور أبع ــرف عل ــى التع ــة إل ــت الدراس ــة، 2018(: هدف ــة )برك دراس
اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي شــركات الصناعــات الدوائيــة فــي فلســطين، واســتخدمت الباحثــة 
المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن )174( قائــدًا إداريـًـا فــي الشــركات المبحوثــة، 
وعددهــا ســبعة شــركات، واســتخدمت االســتبانة لجمــع البيانــات ضمــن أســلوب الحصــر الشــامل، وقــد 
خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: توجــد عالقــة طرديــة بيــن أبعــاد المنظمــة الذكيــة 
وتبنــي اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي قطــاع الصناعــات الدوائيــة فــي فلســطين، وتتأثــر اســتراتيجية 
المحيــط األزرق بصــورة جوهريــة وذات داللــة إحصائيــة بــكل مــن األبعــاد )ضغوطــات العمــل، المصيــر 
المشــترك، تطويــر المعرفــة، االنتظــام والتوافــق، االلتــزام الجماعــي( علــى الترتيــب، بينمــا ال تتأثــر بــكل 

مــن )الرؤيــة االســتراتيجية، والرغبــة فــي التغييــر(.

ــط . 4 ــتراتيجية المحي ــة اس ــى عالق ــرف عل ــى التع ــة إل ــت الدراس ــة )Shafiq, et al, 2017(: هدف دراس
ــر  ــة بمؤش ــا مقارن ــي ماليزي ــكارات ف ــكلة االبت ــة مش ــش الدراس ــث تناق ــكارات، حي األزرق وأداء االبت
االبتــكارات العالمــي وعالقتهــا باســتراتيجية المحيــط األزرق المطبقــة فــي العديــد مــن الشــركات 
الصناعيــة فــي الماليزيــة، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وبلــغ عــدد مجتمــع الدراســة 
ــا،  ــة )351( موظفً ــة الدراس ــم عين ــت حج ــة، وبلغ ــات التحويلي ــي الصناع ــون ف ــا يعمل )3500( موظفً
واســتخدمت االســتبانة لجمــع البيانــات، وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: توجــد 
ــط األزرق، وإن  ــتراتيجية المحي ــة الس ــاد الخمس ــع األبع ــكار وجمي ــن أداء االبت ــة بي ــة قوي ــة طردي عالق

ــكار. ــع أداء االبت ــة م ــة إيجابي ــه عالق ــا ل ــه وتطويره ــازع علي ــر المتن توســيع مســاحة األســواق غي

دراســة )الحورانــي،2017(: هدفــت الدراســة إلــى التعــرف  على مــدى تبني اســتراتيجية المحيــط األزرق . 5
لــدى شــركات الصناعــات الغذائيــة فــي قطــاع غــزة ودورهــا فــي تعزيــز الميــزة التنافســية المســتدامة؛ 
ولتحقيــق أهــداف الدراســة اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن 
ــة فــي قطــاع غــزة، واســتخدم الباحــث  ــي الصناعــات الغذائي ــا مــن )40( شــركة تعمــل ف )120( موظفً
ــام  ــد اهتم ــا: يوج ــج أهمه ــن النتائ ــة م ــى مجموع ــة إل ــت الدراس ــد خلص ــات، وق ــع البيان ــتبانة لجم االس
ملحــوظ بدرجــة موافقــة كبيــرة مــن قبــل شــركات المنتجــات الغذائيــة علــى تطبيــق مؤشــرات اســتراتيجية 
المحيــط األزرق بشــكل عــام، كمــا يوجــد اهتمــام كبيــر فــي مجــاالت الدراســة المتعلقــة بالميــزة التنافســية 

المســتدامة، وتوجــد عالقــة قويــة بيــن اســتراتيجية المحيــط األزرق والميــزة التنافســية.

ــكلة . 6 ــم الُمش ــف المفاهي ــى مختل ــرف  عل ــى التع ــة إل ــت الدراس ــان، 2017(: هدف ــمي ودخ ــة )قاس دراس
الســتراتيجية المحيــط األزرق، واستكشــاف متطلبــات تطبيــق اســتراتيجية المحيط األزرق في المؤسســات 
المصرفيــة بواليــة المســيلة الجزائريــة، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتكونــت عينــة 
ــى  ــتبانات عل ــع )5( اس ــم توزي ــث ت ــيلة، حي ــة المس ــة ناشــطة بوالي ــن )8( مؤسســات مصرفي البحــث م
كل بنــك، كمــا اســتهدفت الدراســة إطــار المؤسســات المصرفيــة مرتبــة كمــا يلــي: )مديــر، نائــب مديــر، 
رئيــس مصلحــة، أو المكلفــون بالدراســات(، واســتخدمت الدراســة االســتبانة لجمــع البيانــات، وقــد خلصت 
الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: أنَّ اتجاهــات العامليــن فــي المؤسســات المصرفيــة نحــو إدراك 
مفهــوم اســتراتيجية المحيــط األزرق كانــت بنســبة مرتفعــة )%71.38(، كمــا توافــرت متطلبــات تطبيــق 

اســتراتيجية المحيــط األزرق مــن قبــل العامليــن فــي المؤسســات المصرفيــة بمعــدل مرتفــع.

ــاملة . 7 ــودة الش ــق إدارة الج ــع تطبي ــى واق ــرف  عل ــى التع ــة إل ــت الدراس ــل، 2016(: هدف ــة )كحي دراس
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جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

ــي  ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الدراس ــطين، اس ــة فلس ــي جامع ــية ف ــزة التنافس ــق المي ــي تحقي ــا ف وعالقته
التحليلــي، وتكــون مجتمــع الدراســة مــن الموظفيــن األكاديمييــن واإلدارييــن العامليــن فــي جامعــة 
ــد  ــات، وق ــع البيان ــتبانة لجم ــتخدمت االس ــا، واس ــة )144( موظفً ــة الدراس ــت عين ــث كان ــطين، حي فلس
ــاد إدارة  ــن أبع ــة بي ــة موجب ــة طردي ــد عالق ــا: توج ــج أهمه ــن النتائ ــة م ــى مجموع ــة إل خلصــت الدراس

ــطين. ــة فلس ــي جامع ــية ف ــزة التنافس ــق المي ــاملة وتحقي ــودة الش الج

دراســة )البياتــي وســعيد، 2016(: هدفــت الدراســة إلــى التعــرف  علــى مــدى إدراك المديريــن لجــدوى . 8
تحقيــق حالــة التــالؤم بيــن اســتراتيجية المحيــط األزرق واســتراتيجيات الدخــول والخــروج مــن الســوق، 
والتحقــق مــن أنَّ اســتراتيجية المحيــط األزرق تتــالءم بشــكل أفضــل مــع اســتراتيجية الدخــول والخــروج 
المبكــر مــن الســوق، واســتخدمت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتكونــت عينة الدراســة مــن )33( 
مديــًرا فــي مصــرف الرافديــن، واســتخدمت الدراســة االســتبانة لجمــع البيانــات، وقــد خلصــت الدراســة 
إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: تبيــن وجــود متوســط لممارســات اســتراتيجية المحيــط األزرق منهــا؛ 
ــن اســتراتيجية  ــدة، ووجــود مواءمــة بي ــدة لخدمــات جدي ــكار جدي ســعي المصــرف المبحــوث إليجــاد أف

المحيــط األزرق واســتراتيجيات الدخــول والخــروج المبكــر مــن الســوق.

دراســة )Hardeep & Bakshi,2015(: هدفــت الدراســة إلــى التعــرف  علــى أثــر رأس المــال الفكــري . 9
فــي تحقيــق الميــزة التنافســية فــي القطــاع المصرفــي الهنــدي، وكذلــك التعــرف إلــى دور التعلــم التنظيمــي 
كمتغيــر معتــدل واالبتــكار كمتغيــر وســيط فــي بنــاء رأس المــال الفكــري وبنــاء ميــزة تنافســية مســتدامة، 
ــات مــن  ــم جمــع البيان ــد )جامبــو(، وت ــة فــي شــمال الهن ــة الدراســة مــن المصــارف العامل وتكونــت عين
)144( فــرع )21 فــرع عــام، و7 فــروع خاصــة(. وتكــون مجتمــع الدراســة مــن )3( مــدراء تنفيذييــن 
)مديــر واحــد، اثنــان مــن كبــار العامليــن( مــن كل فــرع، وتــم توزيــع )576( اســتبانة، وقد خلصت الدراســة 
إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: أن رأس المــال الفكــري لــه تأثيــر مباشــر وإيجابــي علــى الميزة التنافســية، 
وأكــدت النتائــج بــأن االبتــكار يتوســط تمامــاً العالقــة بيــن رأس المــال الفكــري والميــزة التنافســية، وبينــت 

النتائــج أن التعلــم التنظيمــي لــه دور فــي عالقــة رأس المــال الفكــري بالميــزة التنافســية.

ــي . 10 ــة ف ــات إدارة المعرف ــع ومتطلب ــى واق ــرف عل ــى التع ــة إل ــت الدراس ــور، 2015(: هدف ــة )الغف دراس
الجامعــات الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، والتعــرف علــى الميــزات التنافســية فــي كبــرى جامعــات قطــاع 
غــزة، اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي التحليلــي، وتكونــت عينــة الدراســة مــن جميــع الطلبــة المتوقــع 
ــي قطــاع غــزة )اإلســالمية،  ــات الفلســطينية ف ــي الجامع ــي الفصــل األول 2014/2013م ف ــم ف تخرجه
ــع  ــتبانة لجم ــتخدم الباحــث االس ــا، واس ــة )285( طالبً ــوع الطلب ــغ مجم ــث بل ــر(، حي األقصــى، واألزه
البيانــات، وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: تبيــن أن هنــاك توفــرا جيــدا لمتطلبــات 
إدارة المعرفــة فــي الجامعــات الفلســطينية، تبيــن أن هنــاك مجموعــة مــن العناصــر التــي تحقــق الميــزة 

التنافســية فــي الجامعــات قــد توفــرت ممــا يعنــي أن هنالــك ميــزات تنافســية لــكل جامعــة.

11 . )BOS( ــراز دور اســتراتيجية المحيــط األزرق ــى إب دراســة )Alhaddi, 2014(: هدفــت الدراســة إل
ــتراتيجية  ــتدامة واس ــوم االس ــن مفه ــل بي ــاد بالتماث ــالل االسترش ــن خ ــتدامة م ــادرات االس ــذ مب ــي تنفي ف
المحيــط األزرق، ويقتــرح إطــار العمــل ثالثــة خطــوات: التعريــف، التحديــد، االختيــار، وتوضــح الباحــث 
كيفيــة تطبيــق الخطــوات مــن خــالل الخطــوة األولــى حيــث يقــوم المــدراء بتحديــد هــدف المؤسســة ثــم 
تحديــد االســتراتيجية التــي ستســهم فــي تحقيــق الهــدف، ثــم اختيــار مجــال االســتدامة كأحــد أبعــاد النمــو 
للمؤسســات، وقــد خلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: تقتــرح هــذه الورقــة باســتخدام 
ــك مــن  ــم ذل ــكار والقيمــة ويت اســتراتيجية المحيــط األزرق )BOS( واالســتدامة مــن حيــث ســعيها لالبت
ــات  ــري المنظم ــن مدي ــذي يمك ــل وال ــي متكام ــار مفاهيم ــي إط ــتدامة ف ــال )BOS( واالس ــالل إدخ خ

ــر اســتراتيجية المنظمــة. ــدأ التوجيهــي فــي تطوي اســتخدامها بوصفهــا المب

ــط . 12 ــتراتيجية المحي ــذ اس ــددات تنفي ــاف مح ــى استكش ــة إل ــت الدراس ــة )Maino, et al,2013( : هدف دراس
األزرق فــي البنــوك التجاريــة فــي كينيــا واســتهدفت الدراســة )25( بنــًكا مســجل فــي كينيــا، وقــد خلصــت 
الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: أن معظــم البنــوك تــدرك المســائل المتعلقــة بتخفيــض اســتبعاد 
الزيــادة واالبتــكار، وأن هنــاك عــدد مــن العوامــل التــي تؤثــر علــى تطبيــق هــذه االســتراتيجية فــي البنــوك.

دراســة )M Yusuf,2013(: هدفــت الدراســة إلــى تحليــل العوامــل التــي تؤثــر فــي تحقيــق الميــزة التنافســية . 13



األيوبي

�� اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

المســتدامة لمؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة فــي إندونيســيا إضافة الــى تحليل الســيناريوهات المســتقبلية 
بشــأن ديناميكيــة البيئــة الداخليــة والخارجيــة لمؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة وقــد اســتخدمت الدراســة 
ــع  ــة لجم ــخصية كأداة رئيس ــة الش ــتخدام المقابل ــم اس ــك ت ــى ذل ــة إل ــي، إضاف ــي التحليل ــج الوصف المنه
ــي )7(  ــن ف ــل العاملي ــات مــن قب ــا االســتبانة لجمــع البيان ــراء، واســتخدمت أيًض ــل الخب ــات مــن قب البيان
جامعــات خاصــة حيــث لــم يتــم تحديــد حجــم العينــة ونوعهــا فــي الدراســة، وقــد خلصــت الدراســة إلــى 
مجموعــة مــن النتائــج أهمهــا: تتأثــر اســتدامة مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة بالعوامــل الداخليــة وهــي 
فعاليــة القيــادة اســتراتيجية إدارة المــوارد البشــرية والمناهــج ذات الصلــة، وكذلــك بالعوامــل الخارجيــة 
وهــي سياســة الحكومــة تجــاه نمــو عــدد مؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة والنمــو االقتصــادي المحلــي 

والســمعة العامــة لمؤسســات التعليــم العالــي الخاصــة وتوافــر المحاضريــن المؤهليــن.

تعقيب على الدراسات السابقة:

من خالل تناول الدراسات السابقة بالتحليل، يتضح لنا اآلتي:

مــن خــالل اســتعراض الدراســات الســابقة وجــد الباحــث أن منهــا يتنــاول موضــوع اســتراتيجية المحيــط . 	
األزرق مثــل دراســة )بركــة، 2018(، ودراســة )الحورانــي، 2017(، ومنهــا يتنــاول موضــوع الميــزة 

)2013 ,M Yusuf( ودراســة ،)التنافســية مثــل دراســة )كحيــل، 2016

معظم الدراسات السابقة التي تناولها الباحثان هي دراسات حديثة بين األعوام 2013-2019م.. 	

تنوعــت أماكــن تطبيــق الدراســات الســابقة، فمنهــا الفلســطينية كدراســة )أبــو يوســف، 2019(، ودراســة . 	
ــمي  ــة )قاس ــح، 2019(، ودراس ــة )صال ــر( كدراس ــراق، الجزائ ــة )الع ــا العربي ــة، 2018(، ومنه )برك
 ،)2014 ,Alhaddi( ومنهــا األجنبيــة كدراســة ،)ودخــان، 2017(، ودراســة )البياتــي وســعيد، 2016

.)2015,Hardeep & Bakshi( ودراســة

اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع معظــم الدراســات في اســتخدامها المنهــج الوصفــي التحليلي، وذلــك لمالءمتها . 	
لموضــوع الدراســة، كمــا اتفقــت الدراســة الحاليــة مــع معظــم الدراســات الســابقة فــي اســتخدامها االســتبانة 

للدراسة. أداة 

ــل: . 	 ــة مث ــر الحكومي ــة وغي ــات الحكومي ــي المؤسس ــن ف ــن العاملي ــابقة م ــات الس ــع الدراس ــون مجتم تك
)الــوزارات الحكوميــة، الشــركات، البنــوك، الجامعــات(، ولكــن تنوعــت طبيعــة العامليــن فمنهــم: 
ــر،  ــب مدي ــة، نائ ــر منظم ــس إدارة، مدي ــات، وأعضــاء مجل ــن والمعلم ــدراء والمســؤولون، المعلمي )الم

ــرف، إداري(. ــق، مش ــد فري ــدس، قائ ــرة، مهن ــر دائ مدي

واســتخدمت بعــض الدراســات الســابقة العينــة العشــوائية كدراســة )صالــح، 2019(، ومنهــا مــا اســتخدم . 	
العينــة الطبقيــة العشــوائية كدراســة )الحورانــي، 2017(، ومنهــم مــن اســتخدم أســلوب المســح الشــامل 

كدراســة )البياتــي وســعيد، 2016(.

ــة، . 	 ــرات الدراس ــد متغي ــي تحدي ــة، وف ــكلة الدراس ــد مش ــي تحدي ــابقة ف ــات الس ــن الدراس ــتفادة م ــم االس ت
ــا. ــا به ــابقة ومقارنته ــات الس ــة بالدراس ــة الحالي ــج الدراس ــم نتائ ــي تدعي ــة، وف ــات، وأدوات الدراس والفرضي

ــى القطــاع التعليمــي التقنــي وهــو . 	 ــة عــن الدراســات الســابقة فــي أنهــا طبقــت عل ــز الدراســة الحالي تتمي
قطــاع تعليمــي حســاس ومهــم فــي فلســطين لمــا يقدمــه مــن خدمــات تعليميــة نوعيــة للمجتمــع المحلــي، 
وربطــه بالعالــم الخارجــي، وهــي مــن الدراســات القليلــة فــي المجتمــع الفلســطيني ولكنهــا غيــر كافيــة، 
فهــذه الدراســة تركــز بشــكل أساســي علــى دور اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي تحقيــق الميــزة التنافســية.



اسرتاتيجية احمليط األزرق كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

وعليه، يمكن تحديد الفجوة البحثية بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة وفقًا للجدول التالي:

جدول )1(: يوضح الفجوة البحثية
الدراسة الحاليةالفجوة البحثيةالدراسات السابقة

ركزت الدراسات السابقة على دور 
استراتيجية المحيط األزرق على أداء 
بعض المنظمات، ودورها في تحقيق 

الميزة التنافسية.

تختلف الدراسة الحالية عن الدراسات 
السابقة من حيث مجال التطبيق، حيث 
ال يوجد دراسة ركزت على استراتيجية 
المحيط األزرق كمدخل لتحقيق الميزة 

التنافسية في كلية فلسطين التقنية.

اهتمت الدراسة الحالية بالتعرف إلى 
استراتيجية المحيط األزرق كمدخل 

لتحقيق الميزة التنافسية في كلية 
فلسطين التقنية – دير البلح.

ركزت معظم الدراسات السابقة على 
منظمات األعمال والصناعات المختلفة 

خارج فلسطين.

قل عدد الدراسات التي ركزت على 
مؤسسات التعليم العالي، ومنظمات 
األعمال والصناعات المختلفة داخل 

فلسطين.

ركزت الدراسة الحالية على منظومة 
عمل مهم داخل فلسطين وهو التعليم 

التقني.

المصدر: إعداد الباحث باالعتماد على الدراسات السابقة.

المبحث الثاني: )اإلطار النظري للدراسة(

أوالً: استراتيجية المحيط األزرق:

أشــار "Porter" فــي وضــع االســتراتيجيات العامــة إلــى أن االســتراتيجية توضــع أساًســا للتكيــف مــع بيئــة العمــل، 
لذلــك تركــز المؤسســات علــى التهديــدات بــداًل مــن التركيــز علــى الفــرص المتاحــة فــي ســوق العمــل. فــي حيــن أنــه يمكــن 
وضــع االســتراتيجية اســتنادا إلــى المــوارد والمهــارات. وعلــى أســاس بعــض االنتقــادات التــي تــم طرحهــا بهــذا الشــأن قــدم 
"Kim & Mauborgne" رؤيتهمــا الجديــدة وهــي ”اســتراتيجية المحيــط األزرق” Chastagner, 2012: 11((. والتــي 
ــوم  ــث تق ــرة، بحي ــة والمعاص ــتراتيجية الحديث ــب اإلدارة االس ــا كت ــي تناولته ــة الت ــتراتيجيات الحديث ــن االس ــوع م ــر ن تعتب
االســتراتيجية علــى فكــرة، أنــه ليــس مــن الضــروري علــى المؤسســة التــي تريــد تحقيــق النجــاح فــي مســيرة حياتهــا العمليــة 
أن تحتــل مركــًزا تنافســيًا قويـًـا، بــل يمكــن أن تحــرز نجاًحــا بــدون منافســة، وذلــك بــأن تتبنــى هــذه المؤسســات أســواقًا جديــدة 
تعــرض فيهــا منتجاتهــا أو خدماتهــا الجديــدة، أو تقــوم بطــرح بضائــع وســلع بديلــة ال تجــذب المنافــس إليهــا، وبهــذا تســتطيع 
المؤسســة تحقيــق أرباًحــا وفيــرة، وبذكائهــا وريادتهــا االســتراتيجي تســتطيع أن تجــذب زبائــن ومســتهلكين جــدد، وأن تجعــل 

الزبائــن أكثــر والًء لمنتجاتهــا وخدماتهــا )منيــر وأخــرون، 2017: 18(.

مفهوم استراتيجية المحيط األزرق:. 1

ــالف  ــات الخت ــت هــذه التعريف ــد اختلف ــط األزرق، وق ــت مفهــوم اســتراتيجية المحي ــي تناول ــات الت تعــددت التعريف
ــات: ــي عــرض لبعــض هــذه التعريف ــات، وفيمــا يل ــي اســتندت إليهــا هــذه التعريف ــة الت التوجهــات الفكري

عــرف )Layton, 2009: 8( اســتراتيجية المحيــط األزرق بأنهــا ”رســالة المؤسســة الناجحــة لخلــق إبــداع القيمــة 
باالعتمــاد علــى التحــركات االســتراتيجية وبعيــداً عــن المنافســة الشــديدة”. وعرفهــا )العطــار، 2010: 56( بأنهــا 
”تُعتبــر بمثابــة مناطــق جديــدة غيــر مكتشــفة مســبقًا، وتمثــل مســاحات فارغــة مــن األســواق الحاليــة لــم يصــل إليهــا 
المنافســين بعــد، لطــرح منتجــات جديــدة غيــر معروفــة، وجــذب زبائــن جــدد، والعمــل علــى االحتفــاظ بهــم بعيــدًا 
عــن جــو المنافســة، وبالشــكل الــذي يجعــل تلــك األســواق صافيــة ذات لــون أزرق لــم تعكرهــا دمويــة المنافســة«. 
ويشــير )Seidel, 2011, 10( بأنهــا ”مصطلــح جديــد شــامل يعطــي الفرصــة للمؤسســات إمكانيــة البحــث عــن 
فــرص تجاريــة تتجــاوز الصناعــات القائمــة، فضــاًل عــن اكتشــاف زبائــن جــدد، ويمكــن أن تغطــي أنواًعــا مختلفــة 
ــب  ــا )طال ــد نظــر إليه ــي الصناعــات القائمــة”. وق ــر الموجــودة ف ــل المنتجــات والصناعــات غي مــن األســواق مث
ــل  ــي تمث ــن الســوق والت ــة م ــر مكتشــفة أو مناطــق مجهول ــا »البحــث عــن أســواق غي ــاء، 2012: 34( بأنه والبن
ــدالً مــن التنافــس فــي  ــدة ب ــق أســواق جدي ــر الموجــودة اليــوم، وهــي اســتراتيجية عمــل تحفــز لخل الصناعــات غي
ــتبعاد  ــى اس ــي عل ــتراتيجي مبن ــا »إطــار اس ــودي، 2013: 98( بأنه ــا )حم ــا عرفه ــودة«. بينم ــات الموج الصناع
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 Kim &( ــا ــون«. وعرفه ــتثنائية للزب ــة اس ــاد منفع ــات وإيج ــن الصراع ــة م ــة خالي ــق بيئ ــس وخل ــق التناف مناط
Mauborgne, 2015: 3( بأنهــا ”كل الصناعــات غيــر الموجــودة اليــوم وتعنــي فضــاء الســوق المجهــول الــذي 
لــم يُكتشــف بعــد ولــم يصــل إليــه المنافســون وتكــون المنافســة أمــًرا غيــر مطــروح ألن قواعــد لعبــة المنافســة لــم 

توضــع بعــد«.

ــا بأنهــا: ســعي الكليــة لفهــم حاجــات  ــا علــى مــا ســبق يُعــرف الباحــث اســتراتيجية المحيــط األزرق إجرائيً وترتيبً
ورغبــات المســتفيدين، ومــن ثــم تصميــم اســتراتيجية لخلــق قيمــة مضافــة جديــدة لهــم، تكســر قاعــدة المبادلــة بيــن 

التمايــز وانخفــاض التكلفــة.

أهمية إيجاد المحيطات الزرقاء:. 2

توجــد عــدة قــوى تكمــن وراء ارتفــاع حتميــة إيجــاد المحيطــات الزرقــاء، فالتقــدم العلمــي التكنولوجــي المتســارع قــد 
ســاعد بشــكل كبيــر مــن اإلنتاجيــة، وســمح للمجهزيــن بتقديــم مجموعــة غيــر مســبوقة مــن المنتجــات والخدمــات، 
وبهــذا كان نتيجــة زيــادة أعــداد الصناعــات، وأضحــى العــرض يفــوق الطلــب، كمــا أن االتجــاه نحــو العولمــة يفاقــم 
الوضــع، إذ نتيجــة إلزالــة الحواجــز التجاريــة بيــن الــدول والمناطــق وتوافــر المعلومــات عــن المنتجــات وأســعارها 
وزوال األســواق المتخصصــة ومــالذات االحتــكار كل ذلــك أدى إلــى تكــدس المنتجــات ممــا أثــار حــرب األســعار 
وتقليــص هوامــش األربــاح، إضافــة إلــى إلــى صعوبــة التمييــز بيــن العالمــات التجاريــة فــي الصناعــات المكتظــة 

بالمنافســين )البياتــي وســعيد، 2016: 131(.

ــاذج  ــب النم ــا أغل ــرن العشــرين وتطــورت فيه ــي الق ــادت ف ــي س ــال الت ــة األعم ــى أن بيئ ــل إل ــذه العوام ــير ه تش
ــى أن تكــون  االســتراتيجية ســتختفي كمحيطــات حمــراء تشــهد منافســة شــديدة، وأن إدارة المنظمــات ســتحتاج إل
أكثــر اهتمامــاً بالمحيطــات الزرقــاء مــن أي وقــت مضــى )Kim & Mauborgne, 2005B:21(. فالمنظمــات 
القائــدة فــي الغــد ســتنجح ليــس مــن خــالل مواجهــة المنافســين بــل مــن خــالل القيــام بتحــركات اســتراتيجية تبتــدع 
 Hollensen,( ــف ــض التكالي ــت تخفي ــي ذات الوق ــون وف ــر للزب ــة أكب ــر قيم ــدة توف ــر عــروض جدي ــة وتوف القيم

.)2013: 25

نســتنتج ممــا ســبق، إن خلــق محيطــات زرقــاء ليســت عمليــة ســهلة أو مســتقرة أو ثابتــة بــل تعتبــر مجموعــة مــن 
العمليــات المتحركــة. إذ تعمــل المنظمــة علــى خلــق محيــط أزرق مــن خــالل األداء القــوي الــذي يــؤدي إلــى نتائــج 
معلومــة ومعروفــة، ومــن ثــم يظهــر اإلبــداع فــي األفــق. وإن خلــق محيــط أزرق تحتــاج فيــه المنظمــة إلــى عمــل 

شــيء مختلــف عمــا يعملــه األخــرون وإنتــاج شــيء أو تقديــم خدمــة لــم تقــدم ســابقًا لجمهــور المســتفيدين. 

مبادئ استراتيجية المحيط األزرق:. 3

ــي  ــة ه ــاور رئيس ــة مح ــي أربع ــط األزرق ف ــتراتيجية المحي ــة اس ــا صياغ ــز عليه ــي ترتك ــادئ الت ــور المب تتمح
:)Mohamed, 2009: 29 2006: 44؛ وماوبرغــن،  كيــم  2010: 45؛  )التميمــي، 

ــد . 1 ــوق جدي ــاد س ــى إيج ــل عل ــم العم ــدأ يت ــذا المب ــالل ه ــن خ ــوق: م ــدود الس ــاء ح ــادة بن إع
ــذي يكافــح ضــده الكثيــرون  ــدأ مخاطــرة البحــث ال ــا مب لالنفــالت مــن المنافســة، ويظهــر هن
مــن المــدراء إليجــاد نمــاذج تطبيقيــة ناجحــة مــن خــالل التعــرف علــى حقائــق الســوق بطريقــة 
جديــدة وبشــكل جــذري بهــدف إعــادة بنــاء عناصــر الســوق الحاليــة والذهــاب إلــى مــا وراء 
ــتراتيجية  ــاه اس ــكان التحــرر واالنطــالق باتج ــيكون باإلم ــا س ــة للســوق عنده الحــدود الحالي

ــط األزرق. المحي

التركيــز علــى الصــورة الكاملــة: إن القيــام بعمليــة التخطيــط االســتراتيجي مــن خــالل التركيــز . 2
ــة يعتبــر المفتــاح فــي تخفيــض مخاطــر التخطيــط الســتثمار كــم كبيــر  علــى الصــورة الكامل
ــط  ــة فق ــي للمنظم ــه ال يعكــس صــورة الوضــع االســتراتيجي المال ــت لكون ــد والوق مــن الجه
ــع  ــداع لنطــاق واس ــاب اإلب ــح ب ــتقبلية وتفت ــتراتيجيتها المس ــاف اس ــي استكش ــاعدها ف ــل يُس ب
مــن األفــراد ضمــن المنظمــة وتفتــح عيونهــا علــى المحيــط األزرق لتســهيل الفهــم وااليصــال 

لآلخريــن بحيــث تــؤدي للتنفيــذ الفعــال.

االمتــداد إلــى مــا وراء الطلــب الحالــي: تحتــاج المنظمــة المتبنية الســتراتيجية المحيــط األزرق . 3
إلــى اتخــاذ مســار مغايــر لمســار االســتراتيجيات التقليديــة فبــدالً مــن التركيــز علــى فئــة معينــة 
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ــن  ــات بي ــى االختالف ــز عل ــدالً مــن التركي ــن، وب ــر الزبائ ــى غي ــا النظــر إل ــن عليه مــن الزبائ
ــوم المســوقين  ــة جــدًا. إذ يق ــق ســوق مســتهدفة ضيق ــن وتقســيم الســوق بخل تفضيــالت الزبائ
ــات متشــابهة  ــن ذات رغب ــدة مجموعــات كل مجموعــة تشــمل زبائ ــادة بتقســيم الســوق لع ع
ــل  ــإن عم ــك ف ــوق. لذل ــن الس ــم م ــك القس ــي ذل ــي تلب ــلعة الت ــم الس ــون بتصمي ــا يقوم وعنده
ــن  ــى الزبائ ــة بالنســبة إل ــي القيم ــة ف ــى القواســم المشــتركة القوي ــوم عل ــة يجــب أن يق المنظم
ممــا يســمح للمنظمــة باالمتــداد ألبعــد مــن الطلــب الحالــي بفتــح المجــال أمــام كتلــة جديــدة مــن 

الزبائــن لــم تكــن موجــودة مــن قبــل.

ــدة . 4 ــع يضمــن منفعــة جي ــق بنمــوذج عمــل مني ــح: ويتعل الســعي للســياق االســتراتيجي الصحي
باســتخدام المعاييــر االساســية ضمــن ســياق )منفعــة الزبــون، والســعر، والكلفــة، والتكيــف(. إذ 
تعتبــر نقطــة البــدء هــي منفعــة الزبــون بإيجــاد ســبب مقنــع لجعــل غالبيــة النــاس تقبــل القتنــاء 
ــة  ــون بقناع ــتهدفين يدفع ــن مس ــة زبائ ــذب كتل ــث يج ــعر بحي ــع س ــة، ووض ــج أو الخدم المنت
مقابــل المنتــج أو الخدمــة، وبالتالــي خلــق قفــزة فــي القيمــة الصافيــة للمشــتري. وقــد أوضــح 
Buttle القيمــة الصافيــة بأنهــا إدراك الزبائــن للتــوازن مــا بيــن الفوائــد المجنيــة والتضحيــات 

.)231 :2005 ,Buttle( المقدمــة فــي ســبيل تجربــة هــذه الفوائــد

وتتمحور المبادئ التي ترتكز عليها تنفيذ استراتيجية المحيط األزرق حول محورين رئيسيين هما:

ــتراتيجية . 1 ــذ اس ــات وتنفي ــه بتحدي ــذ يواج ــة: كل تنفي ــات المنظماتي ــى العقب ــب عل التغل
ــن، 2006: 198-197(: ــم وماوبرغ ــي )كي ــات ه ــع عقب ــه أرب ــط األزرق يواج المحي

المعنويــة: وتتعلــق بإيقــاظ موظفــي المنظمــة ليدركــوا الحاجــة إلــى   ●  
القائمــة. الحالــة  مــن  والخــروج  االســتراتيجي  التغييــر 

محدوديــة المــوارد: النظريــة تقــول »أن كلمــا زادت حــدة التحــول   ●  
فــي االســتراتيجية زادت المــوارد الالزمــة لتنفيذهــا« غيــر أن مــا 
وجــده )كيــم وماوبرغــن( فــي عــدد مــن المنظمــات التــي درســت 

تــزداد. ولــم  اختصــرت  المــوارد  أن  قبلهــم  مــن 

ــط  ــتراتيجية المحي ــذ اس ــرك لتنفي ــع للتح ــن الداف ــي نؤم ــع: لك الداف  ●  
ــنوات  ــر س ــتغرق األم ــم يس ــع القائ ــن الوض ــص م األزرق والتخل

الوقــت. هــذا  كل  العمــل  طاقــم  لــدى  وليــس 

ــن  ــر م ــة للتغيي ــة أو الخارجي ــة الداخلي ــل بالمقاوم ــة: وتتمث السياس  ●  
ــق هــذا األمــر  ــاء. ولتحقي ــح االقوي ــوذ والمصال ــل أصحــاب النف قب
ــر  ــة )إن التغيي ــة والقائل ــة التقليدي ــر الحكم ــي أن تهج ــة ينبغ بفعالي
ــة  ــادة المــوارد والوقــت( باســتخدام مــا ســمي بـ)نظري مرتبــط بزي

التحــول(. نقطــة  قيــادة 

بنــاء التنفيــذ ضمــن االســتراتيجية: وفقـًـا لهــذا المبــدأ علــى اإلدارة أن تخلــق فــي األفراد . 2
ــم  ــة آلرائه ــة المهم ــن وتعطــي المكان ــزام العميقي ــة وااللت ــم الثق ــالف رتبه ــى اخت عل
ــادرة بأفضــل  ــات وروح المب ــم الطاق ــاون الطوعــي بتقدي ــم التع ــم وتلهمه ومقترحاته
إمكانياتهــم بمــا يســمح للمنظمــة بتخفيــض مخاطــر اإلدارة الناجمــة عــن فقــدان الثقــة 
وعــدم التعــاون. ولكــي تنجــح هــذه االســتراتيجية فــي التنفيــذ ينبغــي ممارســة العدالــة 
ــواس،  ــة )ح ــر اآلتي ــالل العناص ــن خ ــة( م ــة العادل ــة أو )العملي ــة العملياتي التنظيمي

2003: 49(، )كيــم ومابروغــن، 2006: 232-231(:

ــي  ــرارات االســتراتيجية الت ــي اتخــاذ الق ــراد ف ــط: بإدخــال األف الرب  ●  
ــا  ــم مم ــم ومقترحاته ــام بأفكاره ــم واالهتم ــذ آرائه ــم بأخ ــر فيه تؤث
يعكــس احتــرام اإلدارة لألفــراد وألفكارهــم وينتــج عــن هــذا الربــط 
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ــل كل  ــن قب ــزام أفضــل م ــاً والت ــرارات اســتراتيجية أفضــل إداري ق
القــرارات. هــذه  تنفيــذ  علــى  العامليــن 

التفســير: توضيــح الفكــرة مــن وراء اتخــاذ القــرارات وجعــل األفراد   ●  
ــة  ــة العام ــدم المصلح ــا يخ ــم بم ــذ بآرائه ــة ألن اإلدارة تأخ ــر ثق أكث

عكســية. وبتغذيــة  للمنظمــة 

ــكل  ــتراتيجية بش ــدة لالس ــد الجدي ــان القواع ــات: تبي ــوح التوقع وض  ●  
واضــح ومــا المعاييــر التــي سيحاســبون علــى أساســها ومــا عواقــب 

. لفشــل ا

نســتنتج ممــا ســبق، إن صياغــة اســتراتيجية المنظمــة المبنيــة علــى تلــك العناصــر يضمــن التنفيــذ علــى 
أساســها وبنــاء منظمــة قويــة، بعــدّ أن العمليــة العادلــة هــي إحــدى أهــم نظريــات الســلوك اإلنســاني فــي المنظمــات 

والتــي تكفــل االســتمرارية والفعاليــة المنظماتيــة علــى المــدى البعيــد. 

أبعاد استراتيجية المحيط األزرق:. 4

اتفقــت آراء وطروحــات العديــد مــن الكتــاب والباحثيــن علــى تحديــد أبعــاد فلســفة المحيــط األزرق مــع مــا ذهبــت 
ــكل مــن: االســتبعاد،  ــك األبعــاد ب ــكار وأطروحــات )Kim, & Maouborgen, 2005: 36( إذ حــددا تل ــه أف إلي
ــزة  ــكل بعــد مــن هــذه األبعــاد والتــي ســتكون الركي ــح موجــز ل ــي توضي ــكار. وفيمــا يل ــادة، واالبت التقليــص، الزي

ــاء، 2012: 124-127؛ رؤوف، 2010: 322(. ــب والبن ــط األزرق )طال ــي فلســفة المحي ــي تبن ــية ف األساس

ــط أزرق أن . 1 ــاد محي ــو إيج ــعى نح ــي تس ــة الت ــى المنظم ــص )Reduce(: عل التقلي
ــج  ــم المنت ــة كتصمي ــاالت مختلف ــي مج ــا ف ــت فيه ــي بالغ ــاطات الت ــاً بالنش ــر جدي تفك

ــة.  ــادة الكلف ــي زي ــي أســهمت ف والت

إذ أن المنظمــات تســتخدم هــذه االســتراتيجية لتقليــص األعمــال غيــر الضروريــة مــع تخفيــض النفقــات 
والمصروفــات التــي ال مبــرر لهــا. واألفــكار ليســت جميعهــا قابلــة للتحويــل إلــى منتجــات ســواء أكانــت 
ســلعاً أمــا خدمــات وذلــك العتبــارات اقتصاديــة وماليــة وفنيــة وتكنولوجيــة واجتماعيــة واخالقيــة، فلذلــك 
يمكــن تقليــص األفــكار مــن خــالل عمليــة حــذف منطقيــة وعلميــة تســتبعد فيهــا األفــكار التــي ال جــدوى 
منهــا، فقــد تكــون بعــض األفــكار جيــدة علــى الــورق لكنهــا صعبــة أو مســتحيلة التنفيــذ. وقــد تكــون الفكــرة 

عديمــة الجــدوى اقتصاديًــا وهكــذا.  

االســتبعاد )Eliminate(: ينبغــي علــى المنظمــة ابتــكار قيمــة جديــدة والتفكيــر مليـًـا . 2
باســتبعاد العوامــل التــي تنافســت حولهــا المنظمــات فــي فتــرات ســابقة. 

وتســعى المنظمــات إلــى اســتبعاد بعــض العناصــر التــي يراهــا متخــذ القــرار غيــر ضروريــة فــي عملهــا 
ــع  ــتويات البي ــى مس ــر عل ــتبعدت وال تأث ــو اس ــا ل ــف فيم ــض التكالي ــأنها أن تخف ــن ش ــذه العناصــر م وه

والجــودة.

الزيــادة )Raise(: يُفتــرض بالمنظمــة أن تعمــل علــى زيــادة تركيــز بعــض العوامــل . 3
بشــكل أكثــر مــن بقيــة المنافســين فــي مجــال عمليــات اإلنتــاج أو الخدمــات أو أنشــطة 
التســويق وصــوالً إلــى حالــة التفــرد وزيــادة بعــض االشــياء التــي ســتكون لهــا القــدرة 
علــى زيــادة وتحســين مســتوى الجــودة فــي المنتجــات والخدمــات التــي تقدمهــا 

للزبائــن.

االبتــكار/ الخلــق :)Create( إن قيــام المنظمــة بتنفيــذ المراحــل الســابقة يفســح لهــا . 4
المجــال الكتشــاف مــوارد جديــدة كليـًـا لقيمــة الزبــون وعلــى خلــق طلــب جديــد وتعديل 

االســتراتيجيات المتبعــة.

ــر  ــاء عب ــات الزرق ــاد المحيط ــي إيج ــهم ف ــط األزرق أداة تُس ــتراتيجية المحي ــبق، أن اس ــا س ــتنتج مم نس



اسرتاتيجية احمليط األزرق كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

إطــار تحليلــي يُســاعد المنظمــات علــى العمــل إليجــاد منحنــى قيمــة جديــد يُعــد بمثابــة الركيــزة األساســية إليجــاد 
ــاد األساســية لهــذه االســتراتيجية. ــى األبع ــاداً عل ــاء اعتم المحيطــات الزرق

ثانيًا: الميزة التنافسية:

تجتهــد منظمــات األعمــال علــى اختــالف أنواعهــا، أن تبقــى علــى قيــد الحيــاة إلــى أبعــد مــدى ممكــن، والســبيل إلــى 
ذلــك هــو بامتالكهــا مزايــا تنافســية عــن منافســيها.

لذلــك تســعى مؤسســات التعليــم العالــي بعامــة والكليــات التقنيــة بخاصــة بوصفهــا منظمــات إلــى البحــث عــن كل 
مــا يميزهــا عــن المنافســين اآلخريــن خاصــة فــي ظــروف المنافســة الشــديدة، وإلــى اقتــراح الكثيــر مــن البدائــل، للوصــول 
ــة  ــان أهمي ــزة التنافســية، وبي ــز. وسنســتعرض تعريــف المي ــداع والتمي ــق اإلب ــود نحــو تحقي ــذي يق ــل المناســب ال ــى البدي إل
ــة  ــزة التنافســية، وعالق ــة للمي ــات التقني ــات اكتســاب الكلي ــزة التنافســية، ومعوق ــواع المي ــزة التنافســية، وأن وخصائــص المي

ــزة التنافســية. ــط األزرق بالمي اســتراتيجية المحي

مفهوم الميزة التنافسية:. 1

ــات  ــالف التوجه ــات الخت ــذه التعريف ــت ه ــد اختلف ــزة التنافســية، وق ــوم المي ــت مفه ــي تناول ــات الت ــددت التعريف تع
ــات: ــي عــرض لبعــض هــذه التعريف ــا يل ــات، وفيم ــا هــذه التعريف ــي اســتندت إليه ــة الت الفكري

عــرف Macmillan & Tamesm 2000: 89(( الميــزة التنافســية بأنهــا ”الوســيلة التــي تســتطيع منظمــة 
األعمــال مــن خاللهــا الفــوز علــى المنافســين”. وعرفهــا )الخمــاس، 2004: 12( بأنهــا »تمثــل قــدرة المنظمــة علــى 
خلــق قيمــة فريــدة أو مميــزة للزبائــن فــي ســوق محــددة ولمــدة طويلــة نســبياً نابعــة مــن االســتراتيجيات المعتمــدة 
فيهــا، لمــا تملكــه مــن مــوارد يصعــب علــى المنافســين الحالييــن أو المرتقبيــن تقليدهــا أو تطويــر ســماتها لالســتفادة 
منهــا، لتكلفتهــا المرتفعــة أو صعوبــة معرفــة مقوماتهــا وأســرارها«. بينمــا عرفهــا )الحواجــرة، 2010: 290( بأنهــا 
»المجــاالت التــي يمكــن للمنظمــة أن تنافــس الغيــر مــن خاللهــا بطريقــة أكثــر فاعليــة، وهــي تمثــل نقطــة قــوة تتســم 
بهــا المؤسســة دون منافســيها فــي أحــد أنشــطتها اإلنتاجيــة أو الخدميــة أو التســويقية، أو فيمــا يتعلــق فــي مواردهــا 
البشــرية، أو الموقــع الجغرافــي لهــا«. ويشــير )الزهرانــي، 2012: 139( بأنهــا »هــي المصــدر الــذي يعــزز وضــع 
المنظمــة التنافســي فــي الســوق، بمــا تمتلكــه مــن مــوارد وكفــاءات يصعــب علــى المنافســين تقليدهــا، وتحقــق لهــا 
األربــاح االقتصاديــة وتزيــد حصتهــا الســوقية«. وعرفهــا )داســي، 2012: 168( بأنهــا » القــدرة المســتمرة علــى 
مواجهــة مختلــف مصــادر المنافســة فــي ظــل محيــط متغيــر، األمــر الــذي يتطلــب تحقيــق األفضليــة التنافســية التــي 
ــادي، 2015: 7(  ــج والعب ــا )عجع ــا عرفه ــتمرارها«. بينم ــية واس ــدرة التنافس ــذه المق ــى ه ــاظ عل ــن الحف ــن م تمك
بأنهــا » قــدرة المنظمــة علــى توليــد خدمــات أو منتجــات متميــزة مختلفــة عــن بقيــة المنافســين، وبشــرط أساســي أن 

يصعــب احتوائــه أو تقليــده مــن قبــل المنافســين«.

نســتنتج ممــا ســبق أن الميــزة التنافســية هــي القــدرة علــى تحقيــق رغبــات المســتهلكين باعتبــار أن المســتهلك هــو 
ــزة التنافســية  ــه فالمي ــه، ومن ــذي تســعى المنظمــة لتحقيق ــر الهــدف األساســي ال ــه يعتب ــي الســوق فإرضائ الحكــم ف
تعنــي تقديــم منتجــات أو خدمــات متميــزة عمــا يقدمــه المنافســون فــي الســوق وإرضــاء الزبائــن بشــكل يختلــف أو 
يزيـــد عنهــم، وتســتطيع المنظمــة تحقيــق التميــز مــن خــالل وضــع اســتراتيجية للتنافــس مبنيــة علــى نتائــج التحليــل 

الداخلــي والخارجــي للبيئــة المحيطــة بهــا.

ويُعــرف )أبــو فــأرة، 2005: 3( الميــزة التنافســية فــي مؤسســات التعليــم العالــي أنهــا »عنصــر تفــوق الجامعــة علــى 
منافســيها ويتــم تحقيقهــا جــراء اتباعهــا الســتراتيجية محــددة فــي التنافــس تتضمــن تحديــد طريقــة وميــدان وأســاس 
التنافــس«. ويــرى الباحــث أن هــذا المفهــوم يركــز علــى نــوع اســتراتيجية التنافــس المســتخدمة مــن قبــل الجامعــة. 
ــم  ــتراتيجيًا لتقدي ــة اس ــا الجامع ــي تديره ــدرات الت ــاءات والق ــوارد والكف ــا »الم ــح، 2013: 8( بأنه ــا )وي ويعرفه
خدماتهــا التعليميــة والبحثيــة والمجتمعيــة بجــودة عاليــة، وبمــا يحقــق االســتجابة لمتطلبــات المســتفيدين ويمنحهــم 

قيمــة مضافــة، ويحقــق تفوقًــا وتميــًزا للجامعــة علــى غيرهــا مــن الجامعــات محليًــا واقليميًــا ودوليًــا«.

ــا  ــة لوظائفه ــم الكلي ــا: تعظي ــة بأنه ــات التقني ــي الكلي ــية ف ــزة التنافس ــث المي ــرف الباح ــبق يُع ــا س ــى م ــا عل وترتيبً
لتحســين مخرجاتهــا مــن العمليــة التعليميــة التعلميــة والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع مقارنــة بمنافســيها وصــواًل 

ــة. ــم الخدمــات التعليمي إلــى تميزهــا فــي تقدي



األيوبي
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أهمية الميزة التنافسية:. 2

ــزة التنافســية )Competitive Advantage( القاعــدة األساســية التــي يرتكــز عليهــا أداء المنظمــات،  ــل المي تمث
ومــن الصعــب أن تمتلــك منظمــات األعمــال ســبقًا تنافســيًا فــي جميــع المجــاالت قياًســا بمنافســيها نظــًرا لمحدوديــة 
مــوارد المنظمــة، وهيكلهــا التنظيمــي، وثقافتهــا التنظيميــة واســتراتيجياتها. إال أن الميــزة التنافســية تعتبــر مفتاًحــا 

لنجــاح منظمــات األعمــال.

ويُعــد بنــاء الميــزة التنافســية فــي مؤسســات التعليــم العالــي الفلســطينية وتنميتهــا، منطلقـًـا أساســيًا لمواجهــة التحديــات 
االقتصاديــة التــي تفرضهــا عليهــا شــح المــوارد المتاحــة، وقــد خطــت فلســطين خطــوات متقدمــة فــي مجــال تطــور 
ــت دون  ــي بقي ــم العال ــي التعلي ــية ف ــال التنافس ــي مج ــود ف ــة، إال أن الجه ــنوات الماضي ــالل الس ــي خ ــم العال التعلي

المســتوى المســتهدف. 

وفــي الســنوات األخيــرة ازدادت أهميــة المعرفــة فــي بنــاء ميــزات تنافســية للجامعــة الفلســطينية بعامــة والكليــات 
التقنيــة بخاصــة باعتبــار أن المعرفــة مــن المــوارد غيــر التقليديــة التــي تمتلكهــا مؤسســات التعليــم العالــي، وبشــكل 
ــم العالــي مــن خــالل أن المؤسســة التعليميــة )األيوبــي،  ــة الميــزات التنافســية للمؤسســات التعلي عــام تتجســد أهمي

:)118 :2014

ــق  ــا تحقي ــح له ــي تتي ــى المنافســين، وبالتال ــة عل ــا وأفضلي ــا وكميً ــا نوعيً تعطــي تفوقً  ●  
عاليــة. أداء  نتائــج 

تفوقًا في األداء أو في قيمة ما تقدمه للعمالء أو االثنين معًا.  ●  

ــا  ــن معه ــي المتعاملي ــتفيدين، وباق ــدركات المس ــي م ــي ف ــر اإليجاب ــي التأثي ــاهم ف تُس  ●  
معهــا. التعامــل  وتطويــر  الســتمرار  وتحفيزهــم 

تتســم  التنافســية  الميــزات  لكــون  البعيــد  المــدى  علــى  والتقــدم  التطــور  تتابــع   ●  
والتجــدد. باالســتمرارية 

ــى مــوارد المؤسســة  ــزات التنافســية مســتندة عل ــة لكــون المي ــا الداخلي ــد عملياته تزي  ●  
وجدارتهــا. وقدرتهــا 

ــا،  ــة خريجيه ــاس بنوعي ــوم يُق ــح الي ــا أصب ــة وتقدمه ــة تقني ــار نجــاح أي كلي ــا ســبق، أن معي نســتنتج مم
ــات ســوق العمــل المعاصــرة،  ــي تتــالءم وتتناســب مــع متطلب ــة الت ــة والتطبيقي ومــدى امتالكهــم للمهــارات العلمي
ــى  ــد غــدت المنافســة عل ــة، فق ــات التقني ــي عــدد الكلي ــن توســع كمــي ف ــي م ــم العال ــا يشــهده التعلي ــي ضــوء م وف
ــي حيــث أصبــح  ــى المســتوى المحل ــر حــدة ســواء عل ــة أكث ــات التقني ــن الكلي ــة بي ــر عــدد مــن الطلب اســتقطاب أكب
التنافــس اليــوم قائًمــا بيــن الكليــات التقنيــة الحكوميــة والخاصــة، وســعي األخيــرة علــى زيــادة حصتهــا مــن الطلبــة 
ــة الفلســطينية  ــات التقني ــي، إذ تتنافــس الكلي ــى المســتوى اإلقليمــي والدول بتخفيــض معــدالت القبــول فيهــا. أمــا عل

ــة. ــم أفضــل خدماتهــا التعليمي ــة مــن خــالل تقدي ــة األجنبي ــات التقني والكلي

واتســاقًا مــع مــا تقــدم فــإن أهميــة التعــرف علــى الميــزة التنافســية للكليــات التقنيــة يأتــي مــن الــدور الحاســم 
الــذي تؤديــه فــي حيــاة الكليــات، باعتبارهــا العنصــر االســتراتيجي الحــرج الــذي يقــدم لهــا فرصــة جوهرية.

أنواع الميزة التنافسية:. 3

ــي  ــة، وه ــة التابع ــرات الدراس ــى متغي ــاًء عل ــية بن ــا التنافس ــواع المزاي ــض أن ــز لبع ــرح موج ــث بش ــيقوم الباح س
ــي: كالتال

الكلفــة: وتعنــي تخفيــض تكلفــة إنتــاج أو تصنيــع الســلع والخدمــات، لــذا يمكــن تقديــم . 1
الســلع والخدمــات بســعر منخفــض للعمــالء. 

ــة،  ــى خفــض الكلف ــدرة عل ــك الق ــي تمتل ــى مجموعــة مــن العوامــل الت ويشــير )الالمــي، 2008: 20( إل
وهــي: االســتثمار األقــل مــن المــوارد، والنســب المرتفعــة الســتغالل الطاقــة، وفــورات منحنــى الخبــرة 
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والتعليــم، ومنــح أجــور منخفضــة مقارنــة بالمنافســين، والبيــع المباشــر للمســتهلك، وتخفيــض عــدد منافــذ 
التوزيــع، وغيرهــا. 

إن كليــة فلســطين التقنيــة يمكــن لهــا تخفيــض التكاليــف مــن خــالل االســتخدام الكــفء للمــوارد الُمتاحــة 
لــه، والتحســين الُمســتمر لجــودة الخدمــات واإلبــداع فــي تقديــم الخدمــة التعليميــة، إذ يُعــد ذلــك أســاس مهــم 
لخفــض التكاليــف فضــالً عــن مســاعدة المــدراء فــي دعــم وإســناد اســتراتيجية الكليــة لتكــون قائــدة فــي 

مجــال الكلفــة.

الجــودة: يقصــد بالجــودة أداء األشــياء بصــورة صحيحــة، والجــودة كونهــا غايــة تعنــي جــودة الســلعة أو . 2
الخدمــة كمــا هــي مدركــة مــن قبــل المســتفيدين. وتســعى إدارة المنظمــات إلــى تقديــم ســلع وخدمــات تتميــز 
بالجــودة المطابقــة للمواصفــات بمــا يحقــق رضــا المســتفيدين، ويجــب أن يكــون هــدف الجــودة حاجــات 
المســتفيد الحاضــرة والمســتقبلية )األيوبــي، 2014: 137(. ولكــن المفهــوم التقليــدي لمطابقــة المواصفــات 
ــى حاجــات المســتفيدين  ــة عل ــب التعــرف بصــورة تفصيلي ــي تتطل ــم المعاصــرة الت ــع المفاهي ــق م ال يتف

ورغباتهــم، فضــالً عــن األطــراف المســتفيدة األخــرى )محجــوب، 2001: 110(. 

ــم  ــة لتقدي ــياء بصــورة صحيح ــى أداء األش ــير إل ــي تش ــة والت ــية المهم ــا التنافس ــن المزاي ــودة م ــد الج تُع
ــي  ــي تلب ــودة الت ــات بالج ــون بالخدم ــتفيدين يرغب ــتفيدين. إن المس ــات المس ــع احتياج ــالءم م ــات تت خدم
ــالن،  ــي اإلع ــاهدونها ف ــا أو يش ــي يتوقعونه ــص الت ــي الخصائ ــم، وه ــن قبله ــة م ــص المطلوب الخصائ
فالكليــات التقنيــة التــي ال تقــدم خدماتهــا بجــودة تلبــي حاجــات ورغبــات المســتفيدين وتوقعاتهــم ال تتمكــن 

ــي ســلوك المنافســة. ــاء واالســتمرار والنجــاح ف ــن البق م

ســرعة االســتجابة: تعنــي قــدرة المؤسســة علــى االســتجابة لمتطلبــات واحتياجــات المســتفيدين مــن . 3
ــات  ــس، 2007: 319(. حيــث قامــت بعــض الكلي ــي وإدري ــت المحــدد )الغالب الخدمــات بالســرعة والوق
التقنيــة بتطويــر عملياتهــا بســرعة لالســتجابة لطلبــات المســتفيدين، ويعتبــر زمــن تقديــم الخدمــة عامــل 
هــام يحــدد مســتوى جــودة الخدمــة، ومــا يرتبــط بهــا مــن تكاليــف، إذ يمكــن للكليــة حســاب تكلفــة عمليــة 
ــى  ــل عل ــن حصــول العمي ــدار زم ــاس مق ــق قي ــا عــن طري ــى األخطــاء المرتبطــة به ــة عل ــم الخدم تقدي

ــي، 2010: 37(.  ــة )الفيوم ــة المطلوب الخدم

ــون  ــوق أن تك ــكل متف ــتجابة بش ــرعة االس ــق س ــة لتحقي ــات التقني ــى الكلي ــن عل ــه يتعي ــث أن ــرى الباح ي
قــادرة علــى أداء المهــام بشــكل أفضــل مــن منافســيها فــي تحديــد وإشــباع احتياجاتهــم. وعندهــا ســيولي 

ــا التنافســية. ــى المزاي ــم عل ــز القائ ــق التمي ــى خل ــؤدي إل ــا ي ــا، مم ــر لخدماته ــة أكب المســتفيدين قيم

ــات . 4 ــدة وعملي ــر خدمــات جدي ــة لتطوي ــة التقني ــي تؤهــل الكلي ــدرات االســتراتيجية الت ــداع: وهــو المق اإلب
وتكنولوجيــا جديــدة تســتهدف مــن خاللهــا تحقيــق مخرجــات ذات جاذبيــة تنافســية وبمواصفــات عاليــة، إذ 
تُســهم اإلبداعــات فــي فتــح أســواق جديــدة للكليــات التقنيــة وتزيــد مــن حصتهــا الســوقية، لذلــك فــإن الكليات 
التقنيــة التــي تســتطيع أن تكســب مزايــا اإلبــداع فــي مجــال تطويــر خدمــات وعمليــات جديــدة أســرع مــن 

المنافســين يمكنهــا تحقيــق ميــزة تنافســية )الفضــل وغديــر، 2012: 244(. 

نســتنتج ممــا ســبق، إن عمليــة تحســين جــودة الخدمــة التعليميــة يجــب أن تتماشــى مــع تحقيــق االســتجابة 
ــي  ــر إليهــا الخدمــات المتواجــدة ف ــدة بهــا ســمات تفتق ــر خدمــات جدي ــة تطوي ــي حال لحاجــات المســتفيدين، كمــا ف
ــق  ــي لتحقي ــب تكامل ــد كجان ــة والتجدي ــودة المتفوق ــاز الج ــق وانج ــر تحقي ــى آخ ــرى، بمعن ــة األخ ــات التقني الكلي
االســتجابة للمســتفيد، ويبــرز لنــا عامــل آخــر عنــد إدارة أي نقــاش حــول تلــك االســتجابة للمســتفيد آال وهــو الحاجــة 

إلــى موائمــة الخدمــات مــع المطالــب الفرديــة أو الجماعيــة.  

معوقات اكتساب الكليات التقنية للميزة التنافسية:. 4

ــدة  ــة ع ــات التقني ــه الكلي ــد تواج ــهل، فق ــر الس ــون باألم ــن يك ــا ل ــي بيئته ــية ف ــزة التنافس ــة للمي ــاب الكلي إن اكتس
ــن هــذه  ــع تنافســي اســتراتيجي فــي الســوق ومــن بي ــزة تنافســية، وموق ــة اكتســابها لمي ــات، تحــد مــن إمكاني معوق

ــد: ــات نج المعوق



األيوبي

�� اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

المعوقات الداخلية:. 1

ــة الواحــدة،  ــا داخــل الدول ــي بيئته ــة ف ــات التقني ــي تواجــه الكلي ــة الت ــات الداخلي ــف العقب ــر عــن مختل تُعب
ــي، 2014: 158-157(: ــي )األيوب ــا يل ــا فيم ــي نوجزه والت

ــل  ــة تمث ــة والعالمي ــات العربي ــات الفلســطينية والكلي ــن الكلي ــنية بي ــلمية والتقـ ــوة العـ الفجـ  ●  
تحديــاً مهمــا لنظــم التعـــليم. وتشـــكل المقيــاس الحقيقــي لنجــاح نظــم التعليــم وفشــلها فــي 
بلــوغ رســالتها. ومـــن المؤكـــد أن تحقيــق أيـــة تنميــة اقتصاديــة واجتماعيــة مســتدامة لــن 

الفجــوة. إلــى ســد هــذه  الوصــول  يتــم دون 

عـــدم مواكبــة حركــة تطويــر المناهــج لمتطلبــات التطويــر، وغيــاب التخطيــط المســتمر   ●  
الشــامل. بمعناهــا  للمناهــج 

قصـــور فـــي القـــوة البشــرية ذات الكفــاءة العاليــة المّســيرة لبرامــج التعليم، بســبب ضـــعف   ●  
اإلدارة. فــي  المركزيــة  وســيطرة  الكفــاءات،  هـــذه  لمثــل  التعليــم  أنظمــة  واســتقطاب  جاذبيــة 

تـــراجع للــدور المؤثــر الــذي ينهــض بــه المعلمــون، وشــيوع الظواهــر الســلبية لضعــف   ●  
اإلعــداد وفقــدان المعلــم لمكانتــه المهنيــة واالجتماعيــة، ومــن المعلــوم أن الكفــاءات 
البشــرية المدربــة والكــفء هــي األقــدر علــى تفهــم أهــداف التعليــم واحتياجــات المجتمــع 

الــذي تعيــش فيــه.  

غيــاب قيــادة إداريــة ناجحــة، ممــا يعيــق التنميــة اإلداريــة، وقــد يظهــر العجــز هنــا، وفــي   ●  
العامليــن. مهــارات  تنميــة  علــى  القادريــن  األكفــاء  القــادة  غيــاب 

عدم وجود رقابة إيجابية، تسمح بالقضاء على االنحرافات داخل الجامعة.  ●  

غياب الشفافية عند إزالة السلوكيات السلبية، من أفراد داخل المؤسسة.  ●  

عــدم قــدرة الكليــة علــى توفيــر المعلومــات الضروريــة والســريعة المســاعدة فــي عمليــة   ●  
وترشــيدها. القــرارات  اتخــاذ 

ــورات  ــايرة التط ــدم مس ــال وع ــالم واالتص ــات اإلع ــة لتكنولوجي ــتخدام الجامع ــدم اس ع  ●  
. يثــة لحد ا

المعوقات الخارجية:. 2

تتعلق بمختلف العقبات الخارجية، التي تنتج عن خارج نطاق بيئة الكلية التي نجد منها ما يلي:

وجود مؤسسات متحالفة عالمياً، يصعب على أي مؤسسة منافستها.   ●  

تحول التنافس من السلع والخدمات إلى التنافس المعرفي.   ●  

تحول المعايير الخاصة بالمواصفات من محلية إلى دولية.   ●  

عدم االلتزام بالمواصفات الدولية للجودة.   ●  

ضعف أجهزة التعليم والتثقيف.   ●  

عدم االهتمام بالبحوث والتطوير.   ●  

نســتنتج ممــا ســبق، أن الكليــات التقنيــة تواجــه تحديــات كبيــرة علــى مســتوى فلســفتها وطبيعتهــا وإدارتهــا، والســبيل 
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األهــم لمواجهــة تلــك التحديــات هــو رفــع القــدرة التنافســية لهــذه الكليــات مــن خــالل عــدة نقــاط، منهــا:

الوعي بالمتغيرات البيئة الداخلية والخارجية وتأثيرها على الكليات التقنية.. 1

العمــل علــى بنــاء اســتراتيجي محكــم قوامــه الشــراكة المميــزة مــع القطاعــات اإلنتاجيــة المختلفة . 2
ــات التقنية. والكلي

اإليمان بأهمية التعامل مع مفاهيم وآليات السوق وتأثيرها على الكليات التقنية.. 3

االهتمام ببناء ميزة تنافسية للكليات التقنية تدعم مستقبل الكليات ومكانتها العلمية والبحثية.. 4

ــوق . 5 ــات س ــة باحتياج ــات التقني ــات الكلي ــط مخرج ــالل رب ــن خ ــة م ــراكة المجتمعي ــق الش تحقي
ــل. العم

المبحث الثالث: )الطريقة واإلجراءات(

أواًل: منهج وأسلوب الدراسة: 

اتبعــت الدراســة المنهــج الوصفــي التحليلــي، الــذي يســاهم فــي التعــرف إلــى ظاهــرة وواقــع الدراســة، ووضعهــا 
ــا مــن خــالل اســتخدام األســلوب  ــا أو كميً ــا ويعبــر عنهــا تعبيــًرا وصفيً ــا دقيقً فــي إطارهــا الصحيــح، ويهتــم بوصفهــا وصفً

التطبيقــي، عــن طريــق جمــع البيانــات وتحليــل محتوياتهــا واختبــار فرضيــات الدراســة. 

وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين للمعلومات:

المصــادر الثانويــة: حيــث اتجــه الباحــث ألوعيــة المعلومــات المختلفــة مــن كتــب ومراجــع عربيــة وأجنبية . 1
ــابقة  ــات الس ــاث والدراس ــر، واألبح ــاالت والتقاري ــات والمق ــة، والدوري ــة بموضــوع الدراس ذات العالق

التــي تناولــت موضــوع الدراســة، والبحــث والمطالعــة فــي مواقــع اإلنترنــت المختلفــة.

المصــادر األوليــة: لمعالجــة الجوانــب التحليليــة العمليــة لموضــوع الدراســة اســتخدم الباحــث فــي جمــع . 2
البيانــات األوليــة الميدانيــة االســتبانة كأداة رئيســة للدراســة، صممــت خصيًصــا لهــذا الغــرض.

ثانيًا: مجتمع وعينة الدراسة:

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن جميــع الموظفيــن فــي كليــة فلســطين التقنيــة – ديــر البلــح أكاديمــي وإداري، والبالــغ 
عددهــم )157( موظفـًـا، حيــث تــم اســتثناء العاِمليــَن فــي الصيانــة والخدمــات بســبب طبيعــة الدراســة، وتــم اســتخدام أســلوب 
الحصــر الشــامل، نظــًرا ألن حجــم مجتمــع الدراســة قليــل نســبيًا، حيــث تــم توزيــع االســتبانات علــى جميــع أفــراد مجتمــع 
الدراســة، مــن العاِمليــَن فــي كليــة فلســطين التقنيــة، وتــم اســترداد )130( اســتبانة، بنســبة اســترداد )%82.8(. ويتضــح فيمــا 

يلــي توزيــع أفــراد مجتمــع الدراســة وفــق البيانــات الشــخصية لألفــراد فيهــا:
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جدول )2(: توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب البيانات الشخصية )ن=130(

النسبة المئوية %العددالبيانات الشخصية

النوع
9270.8ذكر
3829.2أنثى

المؤهل العلمي

2418.5دكتوراه
4433.8ماجستير

4232.3بكالوريوس
2015.4دبلوم

المسمى الوظيفي
5643.1أكاديمي
5844.6إداري

1612.3أكاديمي بمنصب إداري

سنوات الخدمة

51310.0 سنوات فأقل
2015.4-6 أقل من 10 سنوات
2922.3-10 أقل من 15 سنة

156852.3 سنة فأكثر
        

من خالل جدول )2( تبين ما يلي:

أن مــا نســبته )%70.8( مــن عينــة الدراســة ذكــور، بينمــا )%29.2(. ويرجــع الباحــث زيــادة . 1
ــف الذكــور، خاصــة  ــى توظي ــه إل ــى طبيعــة المجتمــع، وميل ــاث إل ــة باإلن نســبة الذكــور مقارن
ــر  ــة نظــًرا لتوافقهــا مــع التقاري ــإن هــذه النســبة منطقي ــك ف ــي، كذل ــم التقن فــي مؤسســات التعلي
ــوى  ــح الق ــول مس ــام )2017( ح ــطيني لع ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز المرك ــن الجه ــادرة ع الص
العاملــة فــي فلســطين، حيــث أوضــح التقريــر أن نســبة المــرأة العاملــة فــي فلســطين )19.4%(، 
ــي للجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني(. ــع االلكترون بينمــا نســبة الذكــور )%81.6( )الموق

ــم . 2 ــوراه، )%33.8( مؤهله ــي دكت ــم العلم ــة الدراســة مؤهله ــن عين ــا نســبته )%18.5( م أن م
العلمــي ماجســتير، )%32.3( مؤهلهــم العلمــي بكالوريــوس، بينمــا )%15.4( مؤهلهــم العلمــي 
ــوراه  ــا )الدكت ــات العلي ــة الدراس ــن حمل ــة م ــي الكلي ــر موظف ــى أن أكث ــدل عل ــذا ي ــوم. وه دبل
ــى  ــة إل ــرافية، باإلضاف ــف اإلش ــاب الوظائ ــن أصح ــة م ــذه الفئ ــون ه ــك ك ــتير(، وذل والماجس
أعضــاء هيئــة التدريــس والــذي يتطلــب عملهــم األكاديمــي فــي الكليــة حمــل مؤهــالت علميــة 

عليــا.

أن مــا نســبته )%43.1( مــن عينــة الدراســة طبيعــة عملهــم أكاديمــي، )%44.6( طبيعــة عملهــم . 3
إداري، بينمــا )%12.3( طبيعــة عملهــم أكاديمــي بمنصــب إداري. وتعتبــر هــذه النســبة طبيعيــة 
حيــث يتطلــب العمــل التعامــل مــع عــدد كبيــر مــن المســتفيدين وخاصــة الطلبــة وغيرهــم مــن 
ــل  ــاندة للعم ــة المس ــام اإلداري ــن األقس ــد م ــاك العدي ــك فهن ــى ذل ــة إل ــن، إضاف ــل األكاديميي قب
األكاديمــي فهــي تحتــاج لعــدد كبيــر مــن الموظفيــن اإلدارييــن، إضافــة إلــى الوظائــف اإلشــرافية 

إلدارة مهــام العمــل.

ــل، )15.4%( . 4 ــنوات فأق ــم 5 س ــنوات خدمته ــة س ــة الدراس ــن عين ــبته )%10.0( م ــا نس أن م
ــن  ــم م ــنوات خدمته ــنوات، )%22.3( س ــن 10 س ــل م ــن 6 – أق ــم م ــنوات خدمته ــراوح س تت
10 – أقــل مــن 15 ســنة، بينمــا )%52.3( ســنوات خدمتهــم 15 ســنة فأكثــر. وهــذا يعنــي تنــوع 
خبــرات موظفــي كليــة فلســطين التقنيــة، وأن معظــم المبحوثيــن لديهــم ســنوات خدمــة مناســبة 
ــى اإلدالء بآرائهــم حــول اســتراتيجية  ــدرة عل ــي مجــال عملهــم، ويمكــن أن يكــون لديهــم الق ف

ــة. ــة فلســطين التقني ــزة التنافســية فــي كلي المحيــط األزرق كمدخــل لتحقيــق المي



اسرتاتيجية احمليط األزرق كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

ثالثًا: أداة الدراسة:

تــم إعــداد اســتبانة حــول »اســتراتيجية المحيــط األزرق كمدخــل لتحقيــق الميــزة التنافســية دراســة تطبيقيــة فــي كليــة 
فلســطين التقنيــة – ديــر البلــح”، وذلــك اعتمــادًا علــى األدب النظــري والدراســات الســابقة، وتكونــت اســتبانة الدراســة مــن 

قســمين رئيســين همــا:

القســم األول: وهــو عبــارة عــن البيانــات الشــخصية عــن المســتجيب )النــوع، المؤهــل العلمــي، المســمى الوظيفــي، ســنوات 
الخدمــة(.

القسم الثاني: محاور استراتيجية المحيط األزرق، والميزة التنافسية ويتكون من )40( فقرة.

جدول )3(: توزيع فقرات أداة الدراسة والمحاور المكونة لها

عدد الفقراتالمحاورالرقم
.1

استراتيجية المحيط األزرق

5االستبعاد
5التقليص2.
5الزيادة3.
5االبتكار4.

20المحور األول: استراتيجية المحيط األزرق
.1

الميزة التنافسية

5الكلفة
5الجودة2.
5سرعة االستجابة3.
5اإلبداع4.

20المحور الثاني: الميزة التنافسية
40إجمالي محاور االستبانة

وتم استخدام التدرج )1-5( لقياس استجابات المبحوثين لفقرات االستبيان حسب جدول رقم )4(:

جدول )4(: مقياس اإلجابات على الفقرات وفقًا لمقياس ليكرت الخماسي 

أوافق بشدةأوافقأوافق بدرجة متوسطةال أوافقال أوافق بشدةاالستجابة
12345الدرجة

رابعًا: صدق أداة الدراسة:

ــي  ــال ف ــي إدارة األعم ــراء ف ــن والخب ــن المحكمي ــة م ــى مجموع ــا عل ــتبانة بعرضه ــدق االس ــن ص ــد م ــم التأك ت
الجامعــات الفلســطينية حيــث تــم أخــذ مالحظاتهــم بعيــن االعتبــار، وقــد تــم أيًضــا التأكــد مــن صــدق االســتبانة مــن خــالل 
االتســاق الداخلــي الــذي تتــراوح قيمــة معامــل االرتبــاط فيــه بيــن )0.501-0.839(، عنــد مســتوى داللــة )0.000(، والصــدق 
البنائــي الــذي بينــت نتائــج جميــع معامــالت االرتبــاط فــي جميــع مجــاالت االســتبانة أنــه دال إحصائيـًـا عنــد مســتوى معنويــة 
)α ≥ 0.05(، حيــث بلــغ قيمــة معامــل بيرســون لالرتبــاط ألبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق )0.928(، وألبعــاد الميــزة 

التنافســية )0.946(، وبذلــك تُعتبــر جميــع مجــاالت االســتبانة صادقــة لمــا وضعــت لقياســه.
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خامًسا: ثبات األداة:

ــتبانة ككل  ــه لالس ــن أن قيمت ــث تبي ــاخ حي ــا كرونب ــل ألف ــات معام ــاس الثب ــارات المســتخدمة لقي ــن أشــهر االختب م
ــة. ــات أداة الدراس ــدى ثب ــة لم ــة ومطمئن ــد مرتفع ــة تُع ــذه القيم )0.940(، وه

يُســتخلص مــن نتائــج الصــدق والثبــات أن االســتبانة صادقــة فــي قيــاس مــا وضعــت لقياســه، كمــا أنهــا ثابتــة بدرجــة 
كبيــرة جــدًا، ممــا يؤهلهــا لتكــون أداة قيــاس مناســبة وفاعلــة لهــذه الدراســة ويمكــن تطبيقهــا بثقــة.

سادًسا: اختبار التوزيع الطبيعي:

تــم اســتخدام اختبــار كولمجــوروف - ســمرنوف K-S( (  Kolmogorov-Smirnov Test الختبــار مــا إذا كانــت 
 ).Sig( والقيمــة االحتماليــة )البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي مــن عدمــه، حيــث تبيــن أن قيمــة االختبــار تســاوي )0.635
تســاوي )0.815( وهــي أكبــر مــن مســتوى الداللــة )0.05(، وبذلــك فــإن توزيــع البيانــات يتبــع التوزيــع الطبيعــي حيــث تــم 

اســتخدام االختبــارات المعلميــة لإلجابــة علــى فرضيــات الدراســة. 

سابعًا: األدوات اإلحصائية المستخدمة:

 Statistical قــام الباحــث بتفريــغ وتحليــل البيانــات مــن واقــع االســتبانة مــن خــالل برنامــج التحليــل اإلحصائــي
ــة: ــة التالي ــارات اإلحصائي ــم اســتخدام االختب ــث ت Package for the Social Sciences )SPSS 23(، حي

النســب المئويــة والتكــرارات والمتوســط الحســابي: يســتخدم هــذا األمــر بشــكل أساســي ألغــراض معرفــة . 	
تكــرار فئــات متغيــر مــا ويتــم االســتفادة منهــا فــي وصــف عينــة الدراســة. 

اختبار ألفا كرونباخ )Cronbach’s Alpha(، لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.. 	

اختبار التجزئة النصفية )split half( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.. 	

ــذا . 	 ــتخدم ه ــار كولمجوروف-ســمرنوفK-S( ( : Kolmogorov-Smirnov Test  يس ــتخدام اختب اس
االختبــار لمعرفــة مــا إذا كانــت البيانــات تتبــع التوزيــع الطبيعــي مــن عدمــه.

معامــل ارتبــاط بيرســون )Pearson Correlation Coefficient( لقيــاس درجــة االرتبــاط: يقــوم هــذا . 	
االختبــار علــى دراســة العالقــة بيــن متغيريــن. وقــد تــم اســتخدامه لحســاب االتســاق الداخلــي والصــدق 

البنائــي لالســتبانة، والعالقــة بيــن المتغيــرات.

اختبــار T فــي حالــة عينــة واحــدة )T-Test( ولقــد تــم اســتخدامه للتأكــد مــن داللــة المتوســط لــكل فقــرة . 	
مــن فقــرات االســتبانة.

اختبــار T فــي حالــة عينتيــن )Independent Samples T-Test( لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك فروقــات . 	
ذات داللــة إحصائيــة بيــن مجموعتيــن مــن البيانــات المســتقلة. 

ــا إذا . 	 ــة م ــن األحــادي One Way Analysis of Variance( ANOVA( لمعرف ــل التباي ــار تحلي اختب
كان هنــاك فروقــات ذات داللــة إحصائيــة بيــن ثــالث مجموعــات أو أكثــر مــن البيانــات.

	 ..Multiple Regression اختبار االنحدار المتعدد
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المبحث الرابع: )تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها(

سيتم عرض نتائج الدراسة ومناقشتها على النحو اآلتي:

اإلجابة عن السؤال األول: 

ما واقع تطبيق أبعاد استراتيجية المحيط األزرق )االستبعاد، التقليص، الزيادة، االبتكار( في كلية فلسطين التقنية؟

ــار T لمعرفــة درجــة الموافقــة، كمــا فــي الجــدول  ــم اســتخدام المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري والنســبي واختب ت
التالــي:

جدول رقم )5(: 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبي واختبار t لجميع مجاالت استراتيجية المحيط األزرق

المتوسط الفقرةم
الحسابي

الوزن 
النسبي

قيمة 
االختبار

t 

القيمة 
االحتمالية 

).Sig(
الترتيب

المجال األول: االستبعاد

ــب 1. ــي ال تناس ــة الت ــج األكاديمي ــة البرام ــتبعد الكلي تس
ــل.  ــوق العم ــات س 1*4.0580.9211.770.000متطلب

المعــدات 2. بعــض  اســتبعاد  علــى  الكليــة  تعمــل 
عملهــا. تناســب  ال  التــي  2*3.6873.547.060.000والتجهيــزات 

ــة 3. ــر الضروري ــة باســتبعاد اإلجــراءات غي ــوم الكلي تق
ــة. ــة التعليمي ــودة الخدم 3*3.6072.006.150.000دون المســاس بج

ــة 4. ــة بحديث ــبة القديم ــا المحوس ــة برامجه ــتبدل الكلي تس
ــرة وأخــرى. ــن فت 5*3.2064.061.690.048بي

.5
ــى  ــويقية إل ــف التس ــض التكالي ــى تخفي ــة إل ــأ الكلي تلج
غيــر  الكــوادر  مــن  بالتخلــص  ممكــن  حــد  أدنــى 

الكفــوءة.
3.3065.942.740.004*4

*3.5671.269.060.000جميع الفقرات مجال االستبعاد
المجال الثاني: التقليص

تكتســب الكليــة ثقــة المســتفيدين عبــر تقليــص الخدمات 1.
3*3.4869.695.130.000ذات الجــودة الضعيفة.

تعمــل الكليــة علــى تقليــص وقــت عمليــة تقديــم الخدمــة 2.
5*3.4168.253.920.000للمستفيدين.

يُســهم االســتخدام األمثــل للمــوارد المتاحــة فــي الكليــة  3.
1*3.7775.317.210.000بتقليــص حجــم النفقــات.

ــة 4. ــى تقليــص حجــم األخطــاء الداخلي ــة عل تعمــل الكلي
4*3.4468.754.020.000لجــودة خدماتهــا إلــى أقــل مــا يمكــن.

تســعى الكليــة إلــى تقليــص الخدمــات التكميليــة لتوفيــر 5.
2*3.6372.706.230.000النفقــات غيــر األساســية.



األيوبي

�� اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

*3.5570.947.830.000جميع الفقرات مجال التقليص
المجال الثالث: الزيادة

تحســين جــودة الخدمــة التعليميــة المقدمــة زاد مــن 1.
1*3.7875.698.320.000إقبــال المســتفيدين.

ــن 2. ــوقية م ــرع جديــد للكليــة زاد حصتهــا الس ــح ف فت
3*3.7274.466.070.000المســتفيدين.

جــودة 3. لزيــادة  الكفــوءة  الكــوادر  الكليــة  تســتقطب 
للمســتفيدين. المقدمــة  التعليميــة  2*3.7474.777.480.000الخدمــة 

تعتمــد الكليــة األســاليب التقنيــة الحديثــة لزيــادة كفــاءة 4.
4*3.6372.626.340.000أداء الخدمــة التعليميــة.

بعــض 5. بإضافــة  منافســيها  عــن  الكليــة  تتميــز 
العاليــة. والكفــاءة  القــدرة  ذات  5*3.3767.383.710.000اإلجــراءات 

*3.6572.988.720.000جميع الفقرات مجال الزيادة
المجال الرابع: االبتكار

ــا 1. ــدة بم ــات الجدي ــم الخدم ــة تقدي ــة سياس ــى الكلي تتبن
1*3.8877.549.060.000ينســجم مــع حاجــات المجتمــع.

تُعــد الكليــة الســباقة دومــاً فــي اســتخدام التقنيــات 2.
خدماتهــا. تقديــم  فــي  الحديثــة  3.1863.691.510.0675التكنولوجيــة 

يُعــد اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات المتطــورة مفتــاح 3.
2*3.6673.136.400.000نجــاح الكليــة فــي تحقيــق تفوقهــا التنافســي.

تشــجع 4. ابتكاريــة  بيئــة  خلــق  علــى  الكليــة  تعمــل 
أعمالهــم. أداء  علــى  3*3.6272.315.540.000العامليــن 

ــرات 5. ــع المتغي ــف م ــى التكي ــدرة عل ــة الق ــك الكلي تمتل
ــارعة. ــة المتس 4*3.4568.923.710.000البيئي

*3.5671.117.040.000جميع الفقرات مجال االبتكار
*3.5871.579.850.000جميع فقرات استراتيجية المحيط األزرق

 α ≥ 0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة *

يتضح من الجدول السابق )5( ما يلي: 

المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المجــال األول »االســتبعاد« يســاوي )3.56(، أي أن الــوزن النســبي . 1
يســاوي )%71.26(، وأن القيمــة االحتماليــة ).Sig( تســاوي )0.000(، لذلــك يعتبــر المجــال دال 
إحصائيًــا عنــد مســتوى داللــة )α( ≥ 0.05، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال 
قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي )3(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا 
المجــال. ويعــزو الباحــث ذلــك أن إدارة كليــة فلســطين التقنيــة تســعى إلــى اســتبعاد بعــض العناصــر التــي 
تراهــا غيــر ضروريــة فــي عملهــا، والتــي مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى تخفيــض النفقــات إلــى أدنــي حــد 
ممكــن دون التأثيــر علــى جــودة الخدمــة التعليميــة المقدمــة للمســتفيدين. واتفقــت النتائــج مــع نتيجــة دراســة 
ــة  ــة )Shafiq, et al, 2017(، ودراس ــي، 2017(، ودراس ــة )الحوران ــف، 2019(، ودراس ــو يوس )أب

)قاســمي ودخــان، 2017(، واختلفــت نتيجــة الدراســة مــع دراســة )بركــة، 2018(.

المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المجــال الثانــي »التقليــص« يســاوي )3.55(، أي أن الــوزن النســبي . 2
يســاوي )%70.94(، وأن القيمــة االحتماليــة ).Sig( تســاوي )0.000(، لذلــك يعتبــر المجــال دال 
إحصائيًــا عنــد مســتوى داللــة )α( ≥ 0.05، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال 
قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي )3(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا 
المجــال. ويرجــع الباحــث ذلــك إلــى قــدرة إدارة الكليــة فلســطين التقنيــة علــى تقليــص بعــض إجــراءات 
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ــة  ــكار عديم ــن بعــض األف ــص م ــررة، أو التخل ــر مب ــة أو غي ــر ضروري ــة غي ــا الكلي ــي تراه ــل الت العم
ــي  ــات الت ــات والمصروف ــض النفق ــى تخفي ــدوره إيجابًاعل ــس ب ــا ينعك ــذ، مم ــتحيلة التنفي ــدوى أو مس الج
 ,Shafiq, et al( ــة ــو يوســف، 2019(، ودراس ــة )أب ــة دراس ــع نتيج ــج م ــت النتائ ــا. واتفق ــرر له ال مب
2017(، ودراســة )الحورانــي، 2017(، ودراســة )قاســمي ودخــان، 2017(، ودراســة )البياتــي وســعيد، 

 .)2016

المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المجــال الثالــث »الزيــادة« يســاوي )3.65(، 3أي أن الــوزن النســبي . 3
يســاوي )%72.98(، وأن القيمــة االحتماليــة ).Sig( تســاوي )0.000(، لذلــك يعتبــر المجــال دال 
إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة )α( ≥ 0.05، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال 
قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي )3(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا 
المجــال. ويفســر الباحــث النتيجــة بــأن إدارة كليــة فلســطين التقنيــة تعمــل علــى إضافــة بعــض اإلجــراءات 
ــن  ــتفيدين، إذ يمك ــة للمس ــة المقدم ــات التعليمي ــودة الخدم ــتوى ج ــين مس ــادة وتحس ــى زي ــدرة عل ذات الق
ــتفيدين  ــة للمس ــات المقدم ــودة الخدم ــي ج ــوظ ف ــع ملح ــود توس ــد وج ــواً عن ــق نم ــة أن تحق إلدارة الكلي
بمــا يمكنهــا مــن جــذب مســتفيدين جــدد ذوي كفــاءة عاليــة. واتفقــت النتائــج مــع نتيجــة دراســة )بركــة، 
 Maino,( ودراســة ،)2017 ,Shafiq, et al( ودراســة ،)2018(، ودراســة )قاســمي ودخــان، 2017

.)2013 ,et al

المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المجــال الرابــع »االبتــكار« يســاوي )3.56(، أي أن الــوزن النســبي . 4
يســاوي )%71.11(، وأن القيمــة االحتماليــة ).Sig( تســاوي )0.000(، لذلــك يعتبــر المجــال دال 
إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة )α( ≥ 0.05، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال 
قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي )3(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا 
ــات  ــدى الصف ــكار اح ــر االبت ــة تعتب ــطين التقني ــة فلس ــى أن إدارة كلي ــك إل ــث ذل ــزو الباح ــال. ويع المج
المميــزة للكليــة فــي ظــل بيئــة العمــل المتغيــرة وغيــر مســتقرة، حيــث تســتطيع الكليــة التوصــل إلــى كل 
مــا هــو جديــد فــي مجــال التعليــم التقنــي حيــث يضيــف قيمــة أكبــر وأســرع مــن منافســيها للمســتفيدين. 
واتفقــت النتائــج مــع نتيجــة دراســة )بركــة، 2018(، ودراســة )الحورانــي، 2017(، ودراســة )قاســمي 

.)2013 ,Maino, et al( ــة ــعيد، 2016(، ودراس ــي وس ــة )البيات ــان، 2017(، ودراس ودخ

بشــكل عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات اســتراتيجية المحيــط األزرق يســاوي )3.58(، 
ــاوي  ــة ).Sig( تس ــة االحتمالي ــار )8.85(، وأن القيم ــة االختب ــاوي )%71.57(، وقيم ــبي يس ــابي النس ــط الحس وأن المتوس
ــط األزرق بشــكل عــام.  ــرات اســتراتيجية المحي ــى فق ــة عل ــراد العين ــل أف ــن قب ــة م ــاك موافق ــي أن هن ــذا يعن )0.000(، وه
وقــد حــل مجــال »الزيــادة« علــى أعلــى درجــات الموافقــة بنســبة )%72.98(، بينمــا حــل مجــال »االســتبعاد« علــى ثانــي 
الترتيــب بــوزن نســبي )%71.29(، وحــل مجــال »االبتــكار« علــى ثالــث الترتيــب بــوزن نســبي )%71.11(، وحــل مجــال 

»التقليــص« علــى رابــع الترتيــب بــوزن نســبي )70.94%(.

ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أهميــة مؤشــرات اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي جــذب مســتفيدين جــدد للكليــة تُســاهم 
فــي زيــادة حصتهــا الســوقية ونموهــا المســتمر، باإلضافــة إلــى قدرتهــا علــى تطويــر وتجديــد وابتــكار خدمــات تعليميــة ذات 
ــي،  ــج مــع نتيجــة دراســة )بركــة، 2018(، دراســة )الحوران ــت النتائ ــة للمســتفيدين. واتفق ــل قيمــة مضاف ــة تمث جــودة عالي
 .)2013 ,Maino, et al( ودراســة ،)2014 ,Alhaddi, et al( ودراســة ،)2017(، ودراســة )قاســمي ودخــان، 2017

ولــم تتفــق نتيجــة مجــاالت الــذكاء االســتراتيجي مــع نتائــج الدراســات الســابقة.

اإلجابة عن السؤال الثاني: 

ما مستوى تطبيق أبعاد الميزة التنافسية )الكلفة، الجودة، سرعة االستجابة، اإلبداع( في كلية فلسطين التقنية؟

ــار T لمعرفــة درجــة الموافقــة، كمــا فــي الجــدول  ــم اســتخدام المتوســط الحســابي واالنحــراف المعيــاري والنســبي واختب ت
التالــي:
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جدول رقم )6(: 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسبي واختبار t لجميع مجاالت الميزة التنافسية

المتوسط الفقرةم
الحسابي

الوزن 
النسبي

قيمة 
االختبار

t 

القيمة 
االحتمالية 

).Sig(
الترتيب

المجال األول: الكلفة

تســتخدم الكليــة المــوارد المتاحــة بصــورة اقتصاديــة 1.
2*3.8977.859.830.000رشــيدة.

.2
ــل  ــادر تموي ــى مص ــول إل ــي الوص ــة ف ــت الكلي نجح
الثالثــة  األعــوام  خــالل  أنشــطتها  لدعــم  متعــددة 

الماضيــة.
3.9579.089.870.000*1

تتناســب تكلفــة التعليــم بالكليــة مــع التكلفــة الســائدة فــي 3.
ــة. 3*3.8877.547.630.000الكليات المنافس

ــا 4. ــث عملياته ــر لتحدي ــث والتطوي ــة البح ــخر الكلي تس
ــة. ــل تكلف ــا بأق ــى غاياته ــة للوصــول إل 5*3.3266.462.520.007الخدمي

ــي 5. ــج ف ــف التروي ــل تكالي ــى جع ــة عل ــرص الكلي تح
4*3.7474.777.140.000الحــد األدنــى وفقــاً لبرامجهــا الترويجيــة.

*3.7675.1410.780.000جميع الفقرات مجال الكلفة
المجال الثاني: الجودة

تُعــد جــودة الخدمــة المقدمــة منهاجــاً ثابتــاً للكليــة 1.
التنافســي. التفــوق  4*3.6372.625.800.000لتحقيــق 

تســعى الكليــة إلــى تقديــم خدمــات تعليميــة ذات جــودة 2.
1*3.7575.087.880.000عاليــة باســتمرار.

ــة 3. ــة التعليمي ــودة الخدم ــتفيدين بج ــق رضــا المس يتحق
ــة. 3*3.6873.546.720.000المقدمــة مــن الكلي

تعمــل الكليــة علــى وضــع معاييــر لمعرفــة كفــاءة 4.
5*3.4568.924.150.000أعمالهــا.

ــة 5. ــداف الكلي ــع أه ــة م ــة المقدم ــودة الخدم ــجم ج تنس
2*3.7174.157.090.000االســتراتيجية.

*3.6472.867.870.000جميع الفقرات مجال الجودة
المجال الثالث: سرعة االستجابة

تحــرص الكليــة علــى جــذب المســتفيدين والمحافظــة 1.
1*3.6873.545.820.000علــى والئهــم.

وحاجــات 2. لمطالــب  اســتجابة  األكثــر  الكليــة  تُعــد 
فيهــا. 4*3.3166.152.340.011العامليــن 

تتمتــع الكليــة بســرعة االســتجابة فــي المواعيــد حســب 3.
ــتفيدين. 5*3.2564.922.390.010حاجات المس

تتميــز الكليــة بقــدرة عاليــة علــى االســتجابة لحاجــات 4.
2*3.6372.625.690.000الطلبــة فــي االختصاصــات الجديــدة.

المســتفيدين 5. واستفســارات  شــكاوى  الكليــة  تعالــج 
مناســبة. 3*3.3366.563.070.002بســرعة 

*3.4468.804.890.000جميع الفقرات مجال سرعة االستجابة



اسرتاتيجية احمليط األزرق كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

المجال الرابع: اإلبداع
5*3.4068.003.590.000يُعد اإلبداع الخدمي منهج ثابت في سياسة الكلية.1.

ــاالً 2. ــا رأس م ــن منافســيها بامتالكه ــة ع ــوق الكلي تتف
ــاً. ــاً مبدع 2*3.6072.005.100.000فكري

تتميــز الكليــة بتقديــم خدمــات تعليميــة ذات مســتويات 3.
1*3.7775.387.350.000أداء وكفــاءة عاليــة.

لــدى الكليــة توجــه واضــح للعمــل مــن أجــل الحصــول 4.
4*3.4969.854.020.000علــى جوائــز الجــودة واإلبــداع  والتميــز.

تعتمــد الكليــة علــى تكنولوجيــا المعلومــات فــي تقديــم 5.
3*3.5170.154.710.000كل مــا هــو جديــد مــن خدمــات للمســتفيدين.

*3.5571.086.750.000جميع الفقرات مجال اإلبداع
*3.6071.978.950.000جميع فقرات الميزة التنافسية

 α ≥ 0.05 المتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند مستوى داللة *

يتضح من الجدول السابق )6( ما يلي: 

ــبي . 1 ــوزن النس ــاوي )3.76(، أي أن ال ــة« يس ــال األول »الكلف ــرات المج ــع فق ــابي لجمي ــط الحس المتوس
يســاوي )%75.14(، وأن القيمــة االحتماليــة ).Sig( تســاوي )0.000(، لذلــك يعتبــر المجــال دال 
إحصائيًــا عنــد مســتوى داللــة )α( ≥ 0.05، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال 
قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي )3(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا 
المجــال. ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى أن كليــة فلســطين التقنيــة تســتخدم كل مــا لديهــا مــن وســائل متاحــة 
كــي تتكيــف مــع بيئــة عملهــا المتغيــرة، فنتيجــة لألوضــاع الماليــة الصعبــة التــي تمــر بهــا الكليــة فإنــه 
تقــع علــى عاتــق إداراتهــا مســؤولية مراقبــة المخصصــات الماليــة وترشــيد اإلنفــاق وتســخير الموازنــة 
الجاريــة ألعمــال التحصيــل، ومراقبــة تحصيــل وتوريــد وإيــداع اإليــرادات، والرفــع بــأي انحرافــات إن 
وجــدت. كمــا تســعى الكليــة إلــى اختصــار الخدمــات التكميليــة لتوفيــر النفقــات غيــر األساســية، وتقــوم 
الكليــة بالرقابــة علــى النفقــات باســتمرار ويتــم ذلــك مــن قبــل قســم الرقابــة الداخليــة، كمــا تتناســب تكلفــة 
التعليــم بالكليــة مــع التكلفــة الســائدة فــي الكليــات المنافســة. واتفقــت النتائــج مــع نتيجــة دراســة )الحورانــي، 

2017(، واختلفــت مــع نتيجــة دراســة )البياتــي وســعيد، 2016(.

ــوزن النســبي . 2 ــع فقــرات المجــال الثانــي »الجــودة« يســاوي )3.64(، أي أن ال المتوســط الحســابي لجمي
يســاوي )%72.86(، وأن القيمــة االحتماليــة ).Sig( تســاوي )0.000(، لذلك يعتبــر المجال دال إحصائيًا 
عنــد مســتوى داللــة )α( ≥ 0.05، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال قــد زاد عــن 
درجــة الحيــاد وهــي )3(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا المجــال. ممــا 
يــدل علــى أن إدارة كليــة فلســطين التقنيــة تؤمــن بالجــودة واعتبارهــا مطلبـًـا اســتراتيجيًا لتحســن مــن قابليــة 
الكليــة فــي منافســة مثيالتهــا، وتُعــد الكليــة خطــة اســتراتيجية تتوافــق وخطــة التنميــة الشــاملة للمجتمــع 
ــة،  ــات عالي ــم إداري ذوي إمكان ــس وطاق ــة تدري ــة أســاتذة وأعضــاء هيئ ــر إدارة الكلي الفلســطيني، وتوف
وتنهــج إدارة الكليــة مبــدأ التطويــر والتحســين المســتمر لعملياتهــا اإلداريــة والفنيــة، وتعمــل إدارة الكليــة 
علــى وضــع مواصفــات لمخرجاتهــا فــي ضــوء متطلبــات الهيئــة الوطنيــة لالعتمــاد والجــودة والنوعيــة 
لمؤسســات التعليــم العالــي الفلســطينية. واتفقــت النتائــج مــع نتيجــة دراســة )الحورانــي، 2017(، ودراســة 

)عبــد الغفــور، 2015(، واختلفــت مــع نتيجــة دراســة )البياتــي وســعيد، 2016(.

المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المجــال الثالــث »ســرعة االســتجابة« يســاوي )3.44(، 3أي أن الوزن . 3
النســبي يســاوي )%68.80(، وأن القيمــة االحتماليــة ).Sig( تســاوي )0.000(، لذلــك يعتبــر المجــال دال 
إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة )α( ≥ 0.05، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال قد 
زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي )3(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا المجال. 
ــات  ــريعة لحاج ــتجابة الس ــة باالس ــرة الماضي ــالل الفت ــمت خ ــة اتس ــك أن إدارة الكلي ــث ذل ــزو الباح ويع
الطلبــة فــي االختصاصــات الجديــدة، كمــا تحــرص إدارة الكليــة علــى جــذب المســتفيدين والمحافظــة علــى 
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والئهــم. كمــا أوضحــت النتائــج وجــود قصــور إلــى حــٍد مــا خــالل الفتــرة الماضيــة باســتجابة إدارة الكليــة 
الســريعة لجميــع مطالــب وحاجــات العامليــن فيهــا، إضافــة إلــى قصــور إلــى حــٍد مــا فــي معالجــة إدارة 
الكليــة لشــكاوى واستفســارات المســتفيدين بســرعة المناســبة، وفــي جــذب المســتفيدين والمحافظــة علــى 
والئهــم. واتفقــت النتائــج مــع نتيجــة دراســة )الحورانــي، 2017(، واختلفــت مــع نتيجــة دراســة )البياتــي 

وســعيد، 2016(.

المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات المجــال الرابــع »اإلبــداع« يســاوي )3.55(، أي أن الــوزن النســبي . 4
يســاوي )%71.08(، وأن القيمــة االحتماليــة ).Sig( تســاوي )0.000(، لذلــك يعتبــر المجــال دال 
إحصائيــاً عنــد مســتوى داللــة )α( ≥ 0.05، ممــا يــدل علــى أن متوســط درجــة االســتجابة لهــذا المجــال 
قــد زاد عــن درجــة الحيــاد وهــي )3(، وهــذا يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى هــذا 
المجــال. ممــا يــدل علــى أن الكليــة تتميــز بالتعــاون مــع الكليــات األخــرى لتحســين قدراتهــا فــي تحقيــق 
جــودة التعليــم التقنــي، حيــث تعتبــر إدارة الكليــة اإلبــداع منهــج ثابــت فــي سياســتها، كمــا أن لــدى إدارة 
الكليــة توجــه واضــح للعمــل مــن أجــل الحصــول علــى جوائــز الجــودة والتميــز، وتتميــز الكليــة ببرامــج 
ــات  ــة تواكــب متطلب ــة حديث ــة خدمــات تعليمي ــدم الكلي ــات المنافســة، وتق ــر موجــودة فــي الكلي ــدة غي جدي
وتحديــات العصــر، وتشــجع الكليــة العامليــن علــى االرتقــاء بالخدمــات التعليميــة بمــا يميزهــا عــن الكليات 
ــج مــع  ــا. واتفقــت النتائ ــا مبدًع ــة عــن منافســيها بامتالكهــا رأس مــااًل فكريً ــوق الكلي المنافســة حيــث تتف

نتيجــة دراســة )الحورانــي، 2017(.

بشــكل عــام يمكــن القــول بــأن المتوســط الحســابي لجميــع فقــرات الميــزة التنافســية يســاوي )3.60(، وأن المتوســط 
الحســابي النســبي يســاوي )%71.97(، وقيمــة االختبــار )12.93(، وأن القيمــة االحتماليــة ).Sig( تســاوي )0.000(، وهــذا 
يعنــي أن هنــاك موافقــة مــن قبــل أفــراد العينــة علــى فقــرات الميــزة التنافســية بشــكل عــام. وقــد حــل مجــال »الكلفــة« علــى 
أعلــى درجــات الموافقــة بنســبة )%75.14(، بينمــا حــل مجــال »الجــودة« علــى ثانــي الترتيــب بــوزن نســبي )72.86%(، 
ــع  ــى راب ــوزن نســبي )%71.08(، وحــل مجــال »ســرعة االســتجابة« عل ــث الترتيــب ب ــى ثال ــداع« عل وحــل مجــال »اإلب

الترتيــب بــوزن نســبي )68.80%(. 

ويــرى الباحــث أن بنــاء الميــزة التنافســية لكليــة فلســطين التقنيــة وتنميتهــا، يُعــد منطلقــاً أساســياً لمواجهــة التحديــات االقتصادية 
واالجتماعيــة التــي تفرضهــا عليــه شــح المــوارد. ولكــي تحقــق الكليــة الميــزة التنافســية البــد مــن قيامهــا بدورهــا الحقيقــي 
ــات المنافســة  ــى الكلي ــز عل ــداع والتمي ــي اإلب ــا ف ــن خــالل قدرته ــط م ــوع والتراب ــي يتســم بالتن ــي تقن ــاء نظــام تعليم ــي بن ف
فــي مجــاالت حيويــة مثــل: البرامــج الدراســية، وخصائــص أعضــاء هيئــة التدريــس، والمكتبــات، والقاعــات، والتجهيــزات 
الدراســية والبحثيــة، وتســهيالت التدريــب العملــي للطــالب، ونمــط اإلدارة ونظــم الجــودة. وتســتطيع كليــة فلســطين التقنيــة 
النجــاح فــي تطويــر مســتواها والوصــول بــه إلــى مســتوى تنافســية عــاٍل مــن خــالل إتباعهــا مجموعــة مــن السياســات التــي 
تســاعدها علــى تحقيــق مســتوى مــرٍض مــن التنافســية المحليــة واإلقليميــة وذلــك مــن خــالل تنميــة القــدرات التنافســية، ودعــم 
الالمركزيــة واالســتقاللية اإلداريــة لالرتقــاء بنوعيــة وكفــاءة وفاعليــة الكليــة. واتفقــت النتائــج مــع نتيجــة دراســة )الحورانــي، 
2017(، ودراســة )كحيــل، 2016(، ودراســة )عبــد الغفــور، 2015(، دراســة )Hardeep & Bakshi,2015(، ودراســة 

)M Yusuf,2013(، واختلفــت مــع نتيجــة دراســة )فائــز وعبــاس، 2016(.

أما نتائج اختبار فرضيات الدراسة فقد جاءت على النحو اآلتي:

الفرضية األولى: 

توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )α( ≤ 0.05 بيــن أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق )االســتبعاد، 
التقليــص، الزيــادة، االبتــكار( وتحقيــق الميــزة التنافســية )الكلفــة، الجــودة، ســرعة االســتجابة، اإلبــداع( فــي كليــة فلســطين 

التقنيــة.

سؤال الفرضية األولى: 

هل توجد عالقة بين أبعاد استراتيجية المحيط األزرق وتحقيق الميزة التنافسية في كلية فلسطين التقنية؟

الختبــار هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار » معامــل بيرســون لالرتبــاط » لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك عالقــة بيــن أبعــاد 



اسرتاتيجية احمليط األزرق كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

ــة. ــة فلســطين التقني اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كلي

جدول )7(

معامل االرتباط بين استراتيجية المحيط األزرق والميزة التنافسية في كلية فلسطين التقنية – دير البلح

                                 المتغير التابع

المتغير المستقل

سرعة الجودةالكلفة
الميزة التنافسيةاإلبداعاالستجابة

االستبعاد
0.603**0.425**0.508**0.542**0.519**معامل االرتباط

*0.000*0.000*0.000*0.000*0.000القيمة االحتمالية

التقليص
0.511**0.332**0.524**0.424**0.395**معامل االرتباط

*0.000*0.004*0.000*0.000*0.001القيمة االحتمالية

الزيادة
0.681**0.482**0.600**0.649**0.509**معامل االرتباط

*0.000*0.000*0.000*0.000*0.000القيمة االحتمالية

االبتكار
0.689**0.554**0.575**0.652**0.483**معامل االرتباط

*0.000*0.000*0.000*0.000*0.000القيمة االحتمالية

استراتيجية 
المحيط األزرق

0.756**0.548**0.671**0.692**0.576**معامل االرتباط

*0.000*0.000*0.000*0.000*0.000القيمة االحتمالية
.α ≥ 0.05 االرتباط دال إحصائيًا عند مستوى داللة*  

من خالل جدول )7( تبين النتائج ما يلي:

ــة، . 1 ــزة التنافســية )الكلف ــق المي ــد االســتبعاد وتحقي ــن بُع ــة بي ــار بيرســون إليجــاد العالق ــم اســتخدام اختب ت
الجــودة، ســرعة االســتجابة، اإلبــداع( فــي كليــة فلســطين التقنيــة عنــد مســتوى داللــة )α( ≤ 0.05، وتفيــد 
ــاوي )0.000(  ــة ).Sig( تس ــة االحتمالي ــاوي )0.603**(، وأن القيم ــاط يس ــل االرتب ــج أن معام النتائ
ــن  ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دالل ــود عالق ــى وج ــدل عل ــذا ي ــة )0.05( وه ــتوى الدالل ــن مس ــل م ــي أق وه
بُعــد االســتبعاد كأحــد أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق والميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة. 
ــزة  ــق المي ــن االســتبعاد وتحقي ــة بي ــة طردي ــه يوجــد عالق ــى، أي أن ــة األول ــة الفرعي ــل الفرضي ــك نقب لذل
التنافســية )الكلفــة، الجــودة، ســرعة االســتجابة، اإلبــداع( فــي كليــة فلســطين التقنيــة عنــد مســتوى داللــة              

.α( ≤ 0.05(

وتبيــن هــذه النتيجــة أنــه كلمــا كان هنــاك اهتمــام أكبــر مــن قبــل كليــة فلســطين التقنية ببعــد االســتبعاد، فــإن احتماالت 
تحقيــق الميــزة التنافســية تــزداد، لذلــك البــد مــن زيــادة االهتمــام بهــذا البُعــد مــن خــالل اســتبعاد كل مــا هــو غيــر 
ضــروري مــن إجــراءات، وبرامــج عمــل قديمــة، أو مــوارد بشــرية غيــر فعالــة، والبحــث عــن كل مــا هــو جديــد 
بحيــث يُســاهم بإضافــة قيمــة مضافــة للعمــل داخــل الكليــة لتحقيــق الميــزة التنافســية. واتفقــت النتيجــة مــع دراســة 

)بركــة، 2018(، ودراســة )الحورانــي، 2017(. 

ــة، . 2 ــزة التنافســية )الكلف ــق المي ــص وتحقي ــد التقلي ــن بُع ــة بي ــار بيرســون إليجــاد العالق ــم اســتخدام اختب ت
الجــودة، ســرعة االســتجابة، اإلبــداع( فــي كليــة فلســطين التقنيــة عنــد مســتوى داللــة )α( ≤ 0.05، وتفيــد 
ــاوي )0.000(  ــة ).Sig( تس ــة االحتمالي ــاوي )0.511**(، وأن القيم ــاط يس ــل االرتب ــج أن معام النتائ
وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة )0.05( وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن بُعــد 



األيوبي

�� اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

التقليــص كأحــد أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق والميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة. لذلــك 
نقبــل الفرضيــة الفرعيــة الثانيــة، أي أنــه يوجــد عالقــة طرديــة بيــن التقليــص وتحقيــق الميــزة التنافســية 
)الكلفــة، الجــودة، ســرعة االســتجابة، اإلبــداع( فــي كليــة فلســطين التقنيــة عنــد مســتوى داللــة )0.05 ≥ 

.α(

تبيــن هــذه النتيجــة أنــه كلمــا كان هنــاك اهتمــام أكبــر مــن قبــل كليــة فلســطين التقنيــة ببعــد التقليــص، فــإن احتمــاالت 
ــة  ــات التكميلي ــص بعــض الخدم ــة بتقلي ــام الكلي ــى قي ــزو الباحــث النتيجــة إل ــزداد، ويع ــزة التنافســية ت ــق المي تحقي
ــى تقليــص حجــم  ــة عل ــا، كمــا تعمــل إدارة الكلي ــر األساســية خاصــة فــي ظــل جائحــة كورون ــات غي ــر النفق لتوفي
األخطــاء الداخليــة لجــودة خدماتهــا التعليميــة ألقــل مــا يمكــن، كمــا تعمــل إدارة الكليــة علــى تقليــص وقــت عمليــة 
تقديــم الخدمــة للمســتفيدين ألقــل حــد ممكــن للمســاهمة فــي تحقيــق الميــزة التنافســية. واتفقــت النتيجــة مــع دراســة 
)بركــة، 2018(، ودراســة )الحورانــي، 2017(، ودراســة )قاســمي ودخــان، 2017(، ودراســة )البياتــي وســعيد، 

.)2016

تــم اســتخدام اختبــار بيرســون إليجــاد العالقــة بيــن بُعــد الزيــادة وتحقيق الميــزة التنافســية )الكلفــة، الجودة، . 3
ســرعة االســتجابة، اإلبــداع( فــي كليــة فلســطين التقنيــة عنــد مســتوى داللــة )α( ≤ 0.05، وتفيــد النتائــج 
أن معامــل االرتبــاط يســاوي )0.681**(، وأن القيمــة االحتماليــة ).Sig( تســاوي )0.000( وهــي أقــل 
مــن مســتوى الداللــة )0.05( وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن بُعــد الزيــادة كأحــد 
أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق والميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة. لذلــك نقبــل الفرضيــة 
الفرعيــة الثالثــة، أي أنــه يوجــد عالقــة طرديــة بيــن الزيــادة وتحقيــق الميــزة التنافســية )الكلفــة، الجــودة، 

.α( ≤ 0.05( فــي كليــة فلســطين التقنيــة عنــد مســتوى داللــة )ســرعة االســتجابة، اإلبــداع

تبيــن هــذه النتيجــة أنــه كلمــا كان هنــاك اهتمــام أكبــر مــن قبــل كليــة فلســطين التقنيــة ببعــد الزيــادة، فــإن احتمــاالت 
تحقيــق الميــزة التنافســية تــزداد، ويرجــع ذلــك إلــى قــدرة إدارة كليــة فلســطين التقنيــة علــى تحســين جــودة الخدمــة 
ــة  ــد للكلي ــرع جدي ــاح ف ــا أن افتت ــة. كم ــى الكلي ــتفيدين عل ــال المس ــادة إقب ــي زي ــاهم ف ــذي س ــة وال ــة المقدم التعليمي
ــة غــزة زاد الحصــة الســوقية مــن المســتفيدين. واتفقــت النتيجــة مــع دراســة )بركــة، 2018(، ودراســة  فــي مدين

ــي وســعيد، 2016(. ــي، 2017(، ودراســة )قاســمي ودخــان، 2017(، ودراســة )البيات )الحوران

تــم اســتخدام اختبــار بيرســون إليجــاد العالقــة بيــن بُعــد االبتــكار وتحقيــق الميــزة التنافســية )الكلفــة، الجــودة، . 4
ســرعة االســتجابة، اإلبــداع( فــي كليــة فلســطين التقنيــة عنــد مســتوى داللــة )α( ≤ 0.05، وتفيــد النتائــج أن 
ــن  ــل م ــي أق ــاوي )0.000( وه ــة ).Sig( تس ــة االحتمالي ــاوي )0.689**(، وأن القيم ــاط يس ــل االرتب معام
مســتوى الداللــة )0.05( وهــذا يــدل علــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بيــن بُعــد االبتــكار كأحــد أبعــاد 
ــة  ــة الفرعي ــل الفرضي ــك نقب ــة. لذل ــة فلســطين التقني ــي كلي ــزة التنافســية ف ــط األزرق والمي اســتراتيجية المحي
ــة، الجــودة، ســرعة  ــزة التنافســية )الكلف ــق المي ــكار وتحقي ــن االبت ــة بي ــة طردي ــه يوجــد عالق الرابعــة، أي أن

.α( ≤ 0.05( فــي كليــة فلســطين التقنيــة عنــد مســتوى داللــة )االســتجابة، اإلبــداع

تبيــن هــذه النتيجــة أنــه كلمــا كان هنــاك اهتمــام أكبــر مــن قبــل كليــة فلســطين التقنيــة ببعــد االبتــكار، فــإن احتمــاالت 
تحقيــق الميــزة التنافســية تــزداد، ويعــزى ذلــك إلــى أن كليــة فلســطين التقنيــة تعتبــر مــن الكليــات الســباقة دومــاً فــي 
اســتخدام التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة فــي تقديــم خدماتهــا التعليميــة، كمــا يُعــد اســتخدام تكنولوجيــا المعلومــات 
واالتصــاالت المتطــورة مفتــاح نجــاح الكليــة نحــو تحقيــق تفوقهــا التنافســي. واتفقــت النتيجــة مــع دراســة )بركــة، 
2018(، ودراســة )الحورانــي، 2017(، ودراســة )قاســمي ودخــان، 2017(، ودراســة )البياتــي وســعيد، 2016(. 

وبصفــة عامــة، يبيــن جــدول )4( أن معامــل االرتبــاط يســاوي )0.756(، وأن القيمــة االحتماليــة )Sig.( تســاوي 
ــة بيــن اســتراتيجية  ــة إحصائي ــة ذات دالل ــدل علــى وجــود عالق ــة )0.05( وهــذا ي )0.000( وهــي أقــل مــن مســتوى الدالل
ــي  ــهم ف ــتراتيجية أداة تس ــذه االس ــة أن ه ــذه النتيج ــن ه ــة. تبي ــطين التقني ــة فلس ــي كلي ــية ف ــزة التنافس ــط األزرق والمي المحي
إيجــاد المحيطــات الزرقــاء عبــر إطــار تحليلــي يســاعد كليــة فلســطين التقنيــة بخاصــة والكليــات التقنيــة بعامــة علــى العمــل 
إليجــاد منحنــى قيمــة جديــدة يُعــد بمثابــة الركيــزة األساســية إليجــاد محيطــات زرقــاء اعتمــاداً علــى األبعــاد األساســية لهــذه 
ــي، 2017(، ودراســة )قاســمي ودخــان،  ــت النتيجــة مــع دراســة )بركــة، 2018(، ودراســة )الحوران االســتراتيجية. واتفق

ــي وســعيد، 2016(. 2017(، ودراســة )البيات



اسرتاتيجية احمليط األزرق كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

الفرضية الثانية: 

يوجــد أثــر ذو داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )α( ≤ 0.05 ألبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق )االســتبعاد، التقليــص، 
الزيــادة، االبتــكار( علــى تحقيــق الميــزة التنافســية )الكلفــة، الجــودة، ســرعة االســتجابة، اإلبــداع( فــي كليــة فلســطين التقنيــة.

سؤال الفرضية الثانية: 

هل يوجد أثر ألبعاد استراتيجية المحيط األزرق على تحقيق الميزة التنافسية في كلية فلسطين التقنية؟

تــم اســتخدام اختبــار »االنحــدار الخطــي المتعــدد« لمعرفــة أثــر المتغيــرات المســتقلة )االســتبعاد، التقليــص، الزيادة، 
االبتــكار( علــى المتغيــر التابــع )الميــزة التنافســية(، والجــدول رقــم )8( يوضــح ذلك.

جدول )8(:
يوضح تأثير أبعاد استراتيجية المحيط األزرق )االستبعاد، التقليص، الزيادة، االبتكار( 

في تحقيق الميزة التنافسية في كلية فلسطين التقنية

القيمة االحتمالية Sig.قيمة اختبار Tمعامالت االنحدارالمتغيرات المستقلة
0.5771.6470.105المقدار الثابت

0.2101.6120.112االستبعاد.
0.0390.3640.717التقليص.
0.3113.1120.003الزيادة.
0.2802.7910.007االبتكار.

معامل التحديد الُمعدَّل= 0.575معامل االرتباط = 0.776
22.306 = F القيمة االحتمالية = 0.000قيمة االختبار

من النتائج الموضحة في جدول )8( يمكن استنتاج ما يلي:

ــن  ــي أن )%57.5( م ــذا يعن ــدَّل= 0.575، وه ــد الُمع ــل التحدي ــاط = 0.776، ومعام ــل االرتب أن معام  ●  
التغيــر فــي الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة تــم تفســيره مــن خــالل العالقــة الخطيــة والنســبة 

ــة. ــطين التقني ــة فلس ــي كلي ــية ف ــزة التنافس ــي المي ــر ف ــرى تؤث ــل أخ ــى عوام ــع إل ــد ترج ــة ق المتبقي

ــة  وقــد بلغــت قيمــة االختبــارF المحســوبة 22.306, كمــا أن القيمــة االحتماليــة أقــل مــن مســتوى الدالل  ●  
ــزة  ــط األزرق والمي ــتراتيجية المحي ــن اس ــة بي ــة إحصائي ــة ذات دالل ــود عالق ــي وج ــا يعن )0.05(، مم
  t ــار ــة الختب ــة المقابل ــد تبيــن أن القيمــة االحتمالي ــح، وق ــر البل ــة – دي ــة فلســطين التقني التنافســية فــي كلي
أكبــر مــن مســتوى الداللــة )0.05( للمتغيريــن »االســتبعاد، التقليــص«، وهــذا يعنــي عــدم وجــود تأثيــر 
لهذيــن المتغيريــن علــى الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة – ديــر البلــح، بينمــا تبيــن وجــود تأثيــر 
للمتغيريــن »الزيــادة، االبتــكار« حيــث تبيــن أن القيمــة االحتماليــة المقابلــة الختبــارt  أقــل مــن مســتوى 

ــة 0.05.  الدالل

معادلة االنحدار:  ●  

الميزة التنافسية = 0.577 + 0.210 )االستبعاد( + 0.039 )التقليص( + 0.311 )الزيادة( + 0.280 )االبتكار( 

ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى اهتمــام كليــة فلســطين التقنيــة باســتراتيجية المحيــط األزرق فــي تحقيــق الميــزة التنافســية 
مقارنــة بمنافســيها، حيــث يوجــد تأثيــر لبعــد »الزيــادة« فــي تحســين جــودة الخدمــة التعليميــة المقدمــة للمســتفيدين، وبالتالــي 
إرضائهــم وجــذب الكثيــر منهــم وزيــادة الحصــة الســوقية للكليــة. كذلــك اســتراتيجية »االبتــكار« حيــث تــزداد ثقــة المســتفيدين 
ــات المتطــورة  ــا المعلوم ــتخدام تكنولوجي ــد اس ــا يُع ــة، كم ــات تعليم ــن خدم ــث م ــو حدي ــا ه ــم كل م ــت له ــا قدم ــة كلم بالكلي
ــة فــي تحقيــق تفوقهــا التنافســي. واتفقــت النتيجــة مــع دراســة )أبــو يوســف، 2019(، ودراســة )بركــة،  ــاح نجــاح الكلي مفت



األيوبي

�� اإلصدار الثاني، السنة الرابعة، 2020

2018(، ودراســة )الحورانــي، 2017(، ودراســة )قاســمي ودخــان، 2017(، ودراســة )البياتــي وســعيد، 2016(.، ودراســة 
 .)2014 ,Alhaddi, et al(

الفرضية الثالثة: 

ــن حــول أبعــاد اســتراتيجية  ــة )α( ≤ 0.05 فــي اســتجابة المبحوثي ــد مســتوي معنوي ــة عن ــة إحصائي يوجــد فــروق ذات دالل
ــوع، المؤهــل  ــة باختــالف خصائصهــم الشــخصية )الن ــة فلســطين التقني ــزة التنافســية فــي كلي ــق المي المحيــط األزرق وتحقي

العلمــي، المســمى الوظيفــي، ســنوات الخدمــة(.

سؤال الفرضية الثالثة: 

هــل يوجــد أثــر ألبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة؟ هــل توجــد فــروق 
ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )α( ≤ 0.05 فــي اســتجابة المبحوثيــن حــول أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق 
وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة باختــالف خصائصهــم الشــخصية )النــوع، المؤهــل العلمــي، المســمى 

الوظيفــي، ســنوات الخدمــة(؟

الختبــار هــذه الفرضيــة تــم اســتخدام اختبــار » T لعينتيــن مســتقلتين« لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات داللــة 
إحصائيــة وهــو اختبــار معلمــي يصلــح لمقارنــة متوســطي مجموعتيــن مــن البيانــات. كذلــك تــم اســتخدام اختبــار »التبايــن 
األحــادي« لمعرفــة مــا إذا كان هنــاك فــروق ذات داللــة إحصائيــة وهــذا االختبــار معلمــي يصلــح لمقارنــة 3 متوســطات أو 

أكثــر، والجــدول رقــم )9( يوضــح ذلــك.

جدول )9(: 

نتائج اختبار "T- لعينتين مستقلتين والتباين األحادي" – البيانات الشخصية

القيمة االحتمالية ).Sig(قيمة االختباراسم االختبارالبيانات الشخصية
0.2900.773-- لعينتين مستقلتين Tالنوع

2.1030.109التباين األحاديالمؤهل العلمي
0.3700.692التباين األحاديالمسمى الوظيفي
4.1040.010التباين األحاديسنوات الخدمة

ــة  ــر مــن مســتوى الدالل ــة )Sig.( أكب ــن أن القيمــة االحتمالي ــج الموضحــة فــي الجــدول الســابق )9( تبي مــن النتائ
ــي  ــة )α( ≤ 0.05 ف ــتوى معنوي ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــه ال ف ــتنتاج أن ــن اس ــك يمك ــوع”، وبذل 0.05 لـــ ”الن
اســتجابة المبحوثيــن حــول أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة باختــالف 
النــوع، ويعــزو الباحــث ذلــك إلــى التقــارب الواضــح فــي قيــم نســب متوســطات االســتجابة للذكــور واإلنــاث إلــى أن الجنســين 
ــام  ــس المه ــون نف ــة، ويمارس ــل متقارب ــات عم ــة وسياس ــط وأنظم ــم خط ــق عليه ــل، وتطب ــروف العم ــس ظ ــون لنف يخضع
الوظيفيــة واألنشــطة ، ويتحملــون نفــس أعبــاء العمــل دون النظــر إلــى جنســهم. واتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة )الحوراني، 

2017(، ودراســة )كحيــل، 2016(، واختلفــت مــع دراســة )عبــد الغفــور، 2015(.

وتبيــن أن القيمــة االحتماليــة )Sig.( أكبــر مــن مســتوى الداللــة 0.05 لـــ ”المؤهــل العلمــي”، وبذلــك يمكــن اســتنتاج 
ــة )α( ≤ 0.05 فــي اســتجابة المبحوثيــن حــول أبعــاد اســتراتيجية  ــد مســتوى معنوي ــة عن ــة إحصائي ــه ال فــروق ذات دالل أن
ــك  ــزو الباحــث ذل ــي، ويع ــل العلم ــالف المؤه ــة باخت ــة فلســطين التقني ــي كلي ــية ف ــزة التنافس ــق المي ــط األزرق وتحقي المحي
إلــى أن مســتوى تحقيــق غايــات اســتراتيجية المحيــط األزرق ال يعتمــد علــى المؤهــل العلمــي فقــط، بــل يعتمــد علــى طبيعــة 
األهــداف واألنشــطة والمهــام الموكلــة للموظفيــن فــي كليــة فلســطين التقنيــة بغــض النظــر عــن مؤهلهــم العلمــي. واتفقــت هــذه 

الدراســة مــع دراســة )الحورانــي، 2017(، واختلفــت مــع دراســة )كحيــل، 2016(.

ــن  ــك يمك ــي”، وبذل ــمى الوظيف ــة 0.05 لـــ ”المس ــتوى الدالل ــن مس ــر م ــة )Sig.( أكب ــة االحتمالي ــن أن القيم وتبي
ــاد  ــول أبع ــن ح ــتجابة المبحوثي ــي اس ــة )α( ≤ 0.05 ف ــتوى معنوي ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــه ال ف ــتنتاج أن اس
اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة باختــالف طبيعــة العمــل، ويعــزو الباحــث 
ذلــك إلــى أن جميــع العامليــن فــي الكليــة كليــة فلســطين التقنيــة بمختلــف مســمياتهم الوظيفيــة وباختــالف طبيعــة عملهــم فإنهــم 
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يســعون جميعــاً نحــو تحقيــق اســتراتيجية المحيــط األزرق، فــكٌل يــؤدي دوره ويقــوم بواجباتــه الوظيفيــة إلحــداث التكامــل 
فــي تحقيــق أهــداف وأنشــطة الكليــة وصــوالً لغاياتهــا االســتراتيجية. واتفقــت هــذه الدراســة مــع دراســة )الحورانــي، 2017(، 

واختلفــت مــع دراســة )كحيــل، 2016(.

بينمــا تبيــن أن القيمــة االحتماليــة )Sig.( أقــل مــن مســتوى الداللــة 0.05 لـــ ”الســنوات الخدمــة«، وبذلــك يمكــن 
اســتنتاج أنــه توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )α( ≤ 0.05 فــي اســتجابة المبحوثيــن حــول أبعــاد 
اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة باختــالف ســنوات الخدمــة. ويرجــع الباحــث 
ذلــك إلــى أنــه كلمــا زادت ســنوات الخدمــة العمليــة للموظــف فــي الكليــة كلمــا أدى ذلــك إلــى دقــة وموضوعيــة تقديراتهــم 
نحــو دور اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي تحقيــق الميــزة التنافســية. واختلفــت مــع دراســة )الحورانــي، 2017(، ودراســة 

)كحيــل، 2016(.

نتائج وتوصيات الدراسة:

أواًل: نتائج الدراسة:

خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج مصنفة كاآلتي:  

النتائــج المتعلقــة بالســؤال األول: مــا واقــع تطبيــق أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق )االســتبعاد، . 1
ــة؟ ــطين التقني ــة فلس ــي كلي ــكار( ف ــادة، االبت ــص، الزي التقلي

أظهــرت نتائــج الدراســة أن واقــع تطبيــق اســتراتيجية المحيــط األزرق فــي كليــة فلســطين التقنيــة مــن وجهــة نظــر 
ــي محــور  ــوزن النســبي إلجمال ــغ ال ــث بل ــوزن نســبي )%71.57(، حي ــرة وب ــة كبي ــن جــاء بدرجــة موافق العاملي
االســتبعاد )%71.26(، وهــو بدرجــة موافقــة كبيــرة، وبلــغ الــوزن النســبي إلجمالــي محــور التقليــص )70.94%(، 
ــادة )%72.98(، وهــو بدرجــة موافقــة  ــغ الــوزن النســبي إلجمالــي محــور الزي وهــو بدرجــة موافقــة كبيــرة، وبل

كبيــرة، وبلــغ الــوزن النســبي إلجمالــي محــور االبتــكار )%71.11(، وهــو بدرجــة موافقــة كبيــرة. 

النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثانــي: مــا مســتوى تطبيــق أبعــاد الميــزة التنافســية )الكلفــة، الجــودة، . 2
ســرعة االســتجابة، اإلبــداع( فــي كليــة فلســطين التقنيــة؟

ــة مــن وجهــة نظــر العامليــن جــاء  ــة فلســطين التقني ــزة التنافســية فــي كلي ــج الدراســة أن مســتوى المي كشــفت نتائ
بدرجــة موافقــة كبيــرة وبــوزن نســبي )%71.97(، حيــث بلــغ الــوزن النســبي إلجمالــي محــور الكلفــة )75.14%(، 
ــغ الــوزن النســبي إلجمالــي محــور الجــودة )%72.86(، وهــو بدرجــة موافقــة  وهــو بدرجــة موافقــة كبيــرة، وبل
كبيــرة، وبلــغ الــوزن النســبي إلجمالــي محــور ســرعة االســتجابة )%68.80(، وهــو بدرجــة موافقــة كبيــرة، وبلــغ 

الــوزن النســبي إلجمالــي محــور اإلبــداع )%71.08(، وهــو بدرجــة موافقــة كبيــرة. 

النتائــج المتعلقــة بالســؤال الثالــث: هــل توجــد عالقــة بيــن أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق . 3
وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة؟

والفرضيــة األولــى: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )α( ≤ 0.05 بيــن أبعــاد اســتراتيجية المحيــط 
األزرق )االســتبعاد، التقليــص، الزيــادة، االبتــكار( وتحقيــق الميــزة التنافســية )الكلفــة، الجــودة، ســرعة االســتجابة، اإلبــداع( 

فــي كليــة فلســطين التقنيــة.

أظهــرت نتائــج الســؤال الثالــث والفرضيــة األولــى وجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )0.05 
≥ )α بيــن أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق )االســتبعاد، التقليــص، الزيــادة، االبتــكار( وتحقيــق الميــزة التنافســية 

)الكلفــة، الجــودة، ســرعة االســتجابة، اإلبــداع( فــي كليــة فلســطين التقنيــة، حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط )0.756(.

ــة  ــة ذات دالل ــي: توجــد عالق ــى النحــو التال ــت عل ــى كان ــة األول ــة للفرضي ــات الفرعي ــج الفرضي أمــا بالنســبة لنتائ
إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )α( ≤ 0.05 بيــن االســتبعاد كأحــد أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق 
الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة، حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط )0.603(. كمــا توجــد عالقــة ذات داللــة 
ــق  ــط األزرق وتحقي ــاد اســتراتيجية المحي ــن التقليــص كأحــد أبع ــة )α( ≤ 0.05 بي ــد مســتوى معنوي ــة عن إحصائي
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ــة  ــة ذات دالل ــاط )0.511(. وتوجــد عالق ــغ معامــل االرتب ــث بل ــة، حي ــة فلســطين التقني ــي كلي ــزة التنافســية ف المي
ــق  ــط األزرق وتحقي ــتراتيجية المحي ــاد اس ــد أبع ــادة كأح ــن الزي ــة )α( ≤ 0.05 بي ــتوى معنوي ــد مس ــة عن إحصائي
الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة، حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط )0.681(. كمــا توجــد عالقــة ذات داللــة 
ــق  ــط األزرق وتحقي ــاد اســتراتيجية المحي ــكار كأحــد أبع ــن االبت ــة )α( ≤ 0.05 بي ــد مســتوى معنوي ــة عن إحصائي

الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة، حيــث بلــغ معامــل االرتبــاط )0.689(.

النتائــج المتعلقــة بالســؤال الرابــع: هــل يوجــد أثــر ألبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق . 4
الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة؟

ــط  ــاد اســتراتيجية المحي ــة )α( ≤ 0.05 ألبع ــد مســتوى معنوي ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دالل ــة: توجــد عالق ــة الثاني والفرضي
ــتجابة،  ــرعة االس ــودة، س ــة، الج ــية )الكلف ــزة التنافس ــق المي ــى تحقي ــكار( عل ــادة، االبت ــص، الزي ــتبعاد، التقلي األزرق )االس

ــة. ــة فلســطين التقني ــي كلي ــداع( ف اإلب

ــى  ــة ) α≥ 0.05( ألبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق عل ــد مســتوى دالل ــة عن ــة إحصائي بينــت النتائــج وجــود أثــر ذو دالل
تحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة، وتفســر مــا نســبته )%57.5( مــن التبايــن فــي المتغيــر التابــع الميــزة 
التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة والنســبة المتبقيــة قــد ترجــع إلــى عوامــل أخــرى تؤثــر فــي الميــزة التنافســية، 
ــادة،  ــن )الزي ــط األزرق المتغيري ــي أبعــاد اســتراتيجية المحي ــًرا ف ــج الدراســة أن أهــم العوامــل تأثي وأظهــرت نتائ
واالبتــكار( علــى تحقيــق الميــزة التنافســية علــى الترتيــب، حيــث تبيــن أن القيمــة االحتماليــة المقابلــة الختبــارt  أقــل 

مــن مســتوى الداللــة )0.05(، وتبيــن أن باقــي المتغيــرات تأثيرهــا ضعيــف.

ــق . 5 ــط األزرق وتحقي ــر ألبعــاد اســتراتيجية المحي ــة بالســؤال الخامــس: هــل يوجــد أث ــج المتعلق النتائ
ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــل توج ــة؟ ه ــة فلســطين التقني ــي كلي ــية ف ــزة التنافس المي
معنويــة )α( ≤ 0.05 فــي اســتجابة المبحوثيــن حــول أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق 
الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة باختــالف خصائصهــم الشــخصية )النــوع، المؤهــل العلمــي، 

ــة(؟ ــي، ســنوات الخدم المســمى الوظيف

والفرضيــة الثالثــة: يوجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى معنويــة )α( ≤ 0.05 فــي اســتجابة المبحوثيــن 
حــول أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة باختــالف خصائصهم 

الشــخصية )النــوع، المؤهــل العلمــي، المســمى الوظيفــي، ســنوات الخدمــة(.

ــتجابات  ــي اس ــة )α( ≤ 0.05 ف ــتوى دالل ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــه ال توج ــج أن ــت النتائ أوضح
المبحوثيــن حــول أبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق وتحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين التقنيــة باختــالف 
خصائصهــم الشــخصية تعــزى لمتغيــر )النــوع، المؤهــل العلمــي، المســمى الوظيفــي(. كمــا أظهــرت النتائــج وجــود 
فــروق ذات داللــة إحصائيــة عنــد مســتوى داللــة )α( ≤ 0.05 فــي اســتجابات المبحوثيــن حــول أبعــاد اســتراتيجية 
ــم الشــخصية تعــزى  ــالف خصائصه ــة باخت ــة فلســطين التقني ــي كلي ــزة التنافســية ف ــق المي ــط األزرق وتحقي المحي

لمتغيــر )ســنوات الخدمــة(، حيــث كانــت الفــروق لصالــح العامليــن مــن هــم يعملــون 15 ســنة فأكثــر.

        

ثانيًا: توصيات الدراسة:

مــن خــالل مــا توصلــت إليــه الدراســة مــن نتائــج، يمكــن الخــروج بمجموعــة مــن التوصيــات هــي كاآلتــي: بينــت 
النتائــج وجــود عالقــة وأثــر ذو داللــة إحصائيــة ألبعــاد اســتراتيجية المحيــط األزرق علــى تحقيــق الميــزة التنافســية فــي كليــة فلســطين 
ــه  ــة، وعلي ــة فلســطين التقني ــي كلي ــية ف ــزة التنافس ــع المي ــر التاب ــي المتغي ــن ف ــن التباي ــبته )%57.5( م ــا نس ــة، وتفســر م التقني
توصــي الدراســة بضــرورة تعزيــز دور اســتراتيجية المحيــط األزرق بأبعادهــا، واســتمرارية العمــل بهــا مــن قبــل إدارة كليــة 
فلســطين التقنيــة وعلــى نحــو أفضــل، والتأكيــد علــى أهميــة بُعــد االســتبعاد مــن خــالل اســتبعاد اإلجــراءات غيــر الضروريــة 
ــن خــالل  ــن م ــى حــد ممك ــى أدن ــف التســويقية إل ــض التكالي ــى تخفي ــة إل ــة، باإلضاف ــة التعليمي دون المســاس بجــودة الخدم
اســتبعاد بعــض العمليــات التــي ال تخــدم طبيعــة العمــل فــي الكليــة وال تقــدم قيمــة مضافــة مــن أجــل تحســين مســتوى األداء 
وتقليــل التكلفــة بمــا يحقــق تقدًمــا وتميــًزا للكليــة علــى منافســيها، والتأكيــد علــى أهميــة بُعــد التقليــص مــن خــالل إعــادة النظــر 
ــى تخفيــض  ــا عل ــا يتعكــس إيجابً ــة لســير العمــل، بم ــر ضروري ــة غي ــي تراهــا إدارة الكلي ــي بعــض إجــراءات العمــل الت ف
النفقــات والمصروفــات غيــر الضروريــة، األمــر الــذي يُســاهم فــي تخفيــض تقليــل حجــم التكاليــف ويحســن مســتوى الدخــل 
الــالزم لعمليــة التطويــر فــي الكليــة، فمــن الممكــن تقليــص حجــم الخدمــات غيــر الضروريــة المقدمــة للمســتفيدين، أو تقليــص 



اسرتاتيجية احمليط األزرق كمدخل لتحقيق امليزة التنافسية

جملة جامعة العني لألعمال والقانـون��

األنشــطة التــي ال تمثــل قيمــة مضافــة للعمــل فــي الكليــة، والتأكيــد علــى أهميــة بُعــد الزيــادة مــن خــالل زيــادة تحســين جــودة 
ــة، والعمــل  ــاءة أداء الخدمــة التعليمي ــادة كف ــة لزي ــة الحديث ــة المقدمــة للمســتفيدين، واعتمــاد األســاليب التقني الخدمــة التعليمي
ــاح  ــادة األرب ــى زي ــؤدي إل ــا ي ــة للمســتفيدين، مم ــة المقدم ــة التعليمي ــادة جــودة الخدم ــوءة لزي ــوادر الكف ــى اســتقطاب الك عل
ــا علــى ســمعة ومكانــة كليــة فلســطين التقنيــة بيــن منافســيها، ممــا يمكنهــا مــن جــذب  المتحققــة والتوســع بمــا ينعكــس إيجابً
ــم  ــة سياســة تقدي ــي الكلي ــن خــالل تبن ــكار م ــة االبت ــى أهمي ــد عل ــة بالمنافســين، والتأكي ــر مقارن ــة جــدد أكث واســتقطاب طلب
الخدمــات الجديــدة بمــا ينســجم مــع حاجــات المســتفيدين، والعمــل علــى تقديــم كل مــا هــو حديــث مــن خدمــات، والعمــل علــى 
تحويــل األفــكار اإلبداعيــة للمســتفيدين إلــى مخرجــات مفيــدة. لذلــك فــإن الكليــة التقنيــة المبدعــة هــي التــي تكــون قــادرة علــى 
التجديــد واالبتــكار فــي عملهــا، بحيــث تتحــول مخرجاتهــا إلــى خدمــات تعليميــة مفيــدة للمســتفيدين والمجتمــع. إضافــةً إلــى 
ذلــك مــن الضــروري تبنــي وتطبيــق اســتراتيجية المحيــط األزرق مــن قبــل مؤسســات التعليــم العالــي بعامــة والكليــات التقنيــة 
بخاصــة، كونهــا مــن االســتراتيجيات الحديثــة التــي تســعى إلــى تحقيــق التفــوق التنافســي المتميــز والمبــدع، كمــا ينبغــي علــى 
الكليــات التــي تعتــزم تطبيــق اســتراتيجية المحيــط األزرق األخــذ بعيــن االعتبــار األبعــاد األربعــة الخاصــة بهــذه االســتراتيجية 

والتــي تتكــون مــن )االســتبعاد، التقليــص، الزيــادة، واالبتــكار( وتكيفهــا مــع واقــع البيئــة المتغيــرة للكليــات. 

ــن جــاء بدرجــة  ــة نظــر العاملي ــن وجه ــة م ــة فلســطين التقني ــي كلي ــزة التنافســية ف ــج الدراســة أن مســتوى المي كشــفت نتائ
موافقــة كبيــرة وبــوزن نســبي )%71.97(، لــذا توصــي الدراســة بضــرورة العمــل علــى رفــع كفــاءة اســتغالل مــوارد الكليــة 
ــا يتصــل  ــة الجــادة، وبخاصــة فيم ــاد نظــام للمســاءلة والرقاب ــن خــالل اعتم ــا، م ــد االســتثماري له ــم العائ المتاحــة، وتعظي
ــة  ــات المســتفيدين مــع مراعــاة جــودة الخدمــة التعليمي ــي حــدود إمكاني ــة مناســبة وف ــة بتكلف ــم خدمــات تعليمي بالمــال. وتقدي
ــة لتوفيــر  ــة المــوارد المتاحــة بصــورة اقتصاديــة رشــيدة، واختصــار الخدمــات التكميلي المقدمــة، وضــرورة اســتخدام الكلي
النفقــات غيــر األساســية، والتأكيــد علــى مشــاركة كافــة العامليــن فــي تحقيــق الجــودة المطلوبــة مــن خــالل منحهــم المشــاركة 
الفعليــة بالمناقشــات الجاريــة حــول الجــودة والتطبيــق الميدانــي ألفكارهــم وآرائهــم العلميــة والعمليــة المبدعــة، والتأكيــد علــى 
ــة ذات الجــودة  ــة بتحقيــق الخدمــة التعليمي ــة وبشــكل خــاص المتعلق ــة األعمــال فــي الكلي ــر المســتمر لكاف التحســين والتطوي
العاليــة والمتميــزة، كمــا ينبغــي علــى إدارة كليــة فلســطين التقنيــة االهتمــام برضــا المســتفيدين )العامليــن، والطلبــة، وســوق 
العمــل( كأســاس لنجــاح تطبيــق عناصــر الجــودة فــي الكليــة، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أهميــة متابعــة آرائهــم ورغباتهــم 
ــر قاعــدة  ــة، وضــرورة توفي ــة التــي تقدمهــا الكلي ــة عــن مســتوى الخدمــات التعليمي ــة مــدى رضاهــم وخاصــة الطلب ومعرف
بيانــات متضمنــة )المعلومــات األساســية، الحقائــق، واألرقــام حــول مــا يفكــر، يحــس، يحتــاج، يريــد، يتوقــع المســتفيد( وهــي 
بدورهــا ســوف تســاعد الكليــة باالســتجابة إلــى هــذه الحاجــات، كمــا ينبغــي علــى إدارة كليــة فلســطين التقنيــة دعــم وتشــجيع 
عمليــات اإلبــداع واالبتــكار وذلــك مــن خــالل تجريــب األفــكار والحلــول االبتكاريــة التــي يقدمهــا العامليــن ووضعهــا موضــع 

التنفيــذ.

وينصــح كذلــك أن تعمــل إدارة كليــة فلســطين التقنيــة لتحقيــق الميــزة التنافســية واســتدامتها، اســتخدام الفلســفات العامــة للميــزة 
التنافســية، لكــن بمحتــوى اســتراتيجي يعكــس رســالة ورؤيــة الكليــة وأهدافهــا االســتراتيجية، ويعتمــد علــى إجــراء تحســينات 

وتميــز فــي العمليــات التــي تضمــن ســالمة مخرجاتهــا.
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